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Heine:

MINT EGY VIRÁG, 
OLYAN VAGY
Mint egy virág, olyan vagy, 
oly tiszta, szép, szelíd. 
Elnézlek, és szivemhez 
a bánat közelít. 

Kezem véd könyörögve, 
meghallgat tán az ég: 
ilyen maradj örökre, 
ily kedves, tiszta, szép. 

(Képes Géza)

Szeretettel köszöntjük
városunk valamennyi hölgy tagját

a nõnap alkalmából

Farsangi körkép
Képes beszámoló a 16-20. oldalon.

Az idõsebb korosztályúak is
szívesen táncra perdültek

Az idén február hozta meg a havat

Szülõk-nevelõk bálja 
Tudósítás a 20. oldalon.

A bálon fergeteges mûsorral léptek fel nyugdíjasaink

A XVI. Bábolnai
Borverseny 

Tudósítás a 2. oldalon.



XVI. Bábolnai Borverseny –
új helyszínen a már megszokott
résztvevõkkel

Tizenhét évvel ezelõtt szer-
vezték az elsõ borversenyt Bá-
bolnán annak ellenére, hogy
nem tartozott és ma sem tartozik
a környék a híres és tradicionális
magyar borvidékek közé, ámbár
az Ászár-Neszmélyi borvidék
szerves részének tekintik. Bábol-
nán, Banán, Ácson, Nagyig-mán-
don és fõként Tárkányban mégis

jelentõs mennyiségû szõlõtõké-
vel foglalkoznak lelkes amatõr
borkedvelõk. Amióta pedig egy
évvel ezelõtt megalakult a Bá-
bolnai Borbarátok Egyesülete,
igazán komolyan gondolják a
környékbeliek a minõségi borok
elõállítását. A kezdeményezés-
hez csatlakozott néhány szendi
borosgazda is, így a kör területi-
leg is kibõvült. A borversenyek
megszervezését is az egyesület
vállalta magára Cseh László el-

nök vezetésével, aki elmondása
szerint a Halmai Józsi bácsi által
elindított hagyományokat köve-
ti. 

A tavalyi és óborok versenyét
február 20-án rendezte meg a
borbarát egyesület szakítva a ré-
gi megszokott helyszínnel, ezút-
tal a Bástya sörözõ különtermé-
ben. Harminc bortermelõ hozta
el negyven fehér és húsz vörös-
borát. A fehérborok között volt
ezerjó, olaszrizling, zöld veltel-

líni, rizling-szilváni, shardonnay,
sovignon, szürkebarát, nektár, és
cserszegi fûszeres. A vörösborok
versenyében elsõsorban a vegyes
vörös volt jellemzõ, de találtunk
rose, zweigelt, oportó és otelló
fajtájú nedûket is. 

A bábolnai borversenyek ha-
gyományait megtartva idén is a
régi rendszerben folyt a borok
értékelése. Ennek lényege,
hogy nincs külön szakértõ zsûri,
hanem minden versenyzõ maga 

A téli ovi-galéria kiállítá-
sunkat a farsangi idõszakhoz
igazítottuk. A farsang alkal-
mával a gyerekek jelmezbe
bújnak, különféle farsangi ka-
lapokban mulatoznak. Ez ad-
ta az ötletet az ovi-galériánk
újabb kiállításához. Kalapki-
állítást rendeztünk, melyen
különbözõ országok jellegze-
tes fejfedõit, valamint a fog-
lalkozásokhoz, divathoz kap-
csolódó kalapokat állítottunk
ki. A szülõk körében is meg-
hirdettük a gyûjtõmunkát, és
nagy örömünkre nagyon sok
érdekes kalap gyûlt össze. A
legtöbb különbözõ országból
származó kalapot Bernáth Ti-
bortól kaptuk, aki felajánlot-
ta, hogy a kiállításunk megnyi-
tóján tájékoztatást is ad ka-
lapgyûjteménye darabajairól.
A bemutató nagyon jól sike-

rült, a gyerekek érdeklõdve
hallgatták  az egyes kalapok-
hoz kapcsolódó érdekes törté-
neteket, melyet Tibor mesélt
nekik. A kiállítás kapcsán  sok
új információt kaptak óvodá-
saink az egyes országok kalap-
viselési szokásairól. A galéria
megnyitón és azt követõen
Tibor lehetõséget biztosított a
gyerekeknek, hogy felpróbál-
hassák a nekik tetszõ kalapo-
kat. Köszönjük neki!

Nagy Lászlóné kolléganõnk
is hozzájárult a kiállítás han-
gulatosabbá tételéhez. Rövid
mesét mondott a gyerekeknek
a hóember kalapjáról és ver-
sekkel színesítette a kiállítás
megnyitóját.

Somogyiné
Szabados Marianna

intézményvezetõ
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is bírálta a borokat anélkül,
hogy tudná, melyik nedû kié.
Sorszámmal ellátva hozták kós-
tolásra a borokat fajtájuk meg-
jelölése nélkül, így senki nem
tudhatta, kinek a borát kóstolja
éppen – ha csak fel nem ismer-
te sajátját, melynek kevés volt
az esélye. 

Állandó szakértõként ezúttal
is részt vett a versenyen Kiss

Bertalan borász, aki minden al-
kalommal remek szakmai taná-
csokkal látja el a résztvevõket.
Most kiemelte, hogy sokan nem
figyelnek eléggé a borok megfe-
lelõ hõmérsékletére. Volt, aki
kissé hidegen hozta borát, de
akadt olyan is, akinél a maga-
sabb hõmérséklet okozott ízbeli
eltérést. Megtudtuk, hogy fehér
boroknál 12-14 celsius fok, vörös

borok esetében pedig 14-16
cesius fok az optimális ízlelési
hõmérséklet. A tavalyi évjáratú
borokról elmondta, hogy az esõs
idõjárásnak köszönhetõen sok
szõlõt elvittek a gombabetegsé-
gek, ettõl függetlenül közepesen
jó évjáratot tudhatunk magunk
mögött. 

A versenyzõket – illetve bora-
ikat - természetesen pontszáma-
ik alapján bronz, ezüst, illetve
aranyminõsítésben részesítették,
és ez alapján díjazták. A díjak
ezúttal is stílszerûen borászati
eszközök voltak, melyeknek
nagy hasznát veszik majd a
borosgazdák.

A lebonyolításban Cseh Lász-
ló, a bábolnai borversenyek ál-
landó szervezõje mint minden
évben, most is komoly segítséget
kapott a Bábolnai Gyermekön-
kormányzattól, akik a borok
szervírozásában tevékenykedtek,
valamint Nagy Károly település-
gazdától, aki a borok helyes
rendszerezését végezte. Az emlí-
tetteken kívül a rendezvényt tá-
mogatták: Bábolna Város Ön-
kormányzata, Bábolnai Közala-
pítvány, Misztótfalusi Nyomda-
ipari Kft., Erdõ-Fa-Vad Bt., Bá-
bolnai Televízió (www.btv.hu),
Green Agro Kft.

Hantos
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AA  XXVVII..  BBáábboollnnaaii  BBoorrvveerrsseennyy  eerreeddmméénnyyeeii
sorsz. Név: Borfajta Évjárat Termõföld Pontszám

ARANYÉRMES
1. Szakál István ottelló 2008. Bana 18,6
2. Németh László merló rosé 2008. Bábolna 18,2
3. Dudás László olaszrizling 2008. Ács 18,1
4. Szalai Sándor cserszegi fûszeres 2008. Ács 18,0
5. Szegedi József olaszrizling 2008. Ács 17,9
6. Szakál Ferenc vegyes vörös 2008. Bana 17,8
7. Tóth Károly nektár 2008. Tárkány 17,8

EZÜSTÉRMES
8. Szabó Endre vegyes fehér 2008. Tárkány 17,7
9. Nagy Gyula ottelló 2008. Szákszend 17,6

10. Tóth Károly ezerjó 2008. Tárkány 17,6
11. Róka József zöld vertelini 2008. Ács 17,6
12. Szalai Sándor savignoy 2008. Ács 17,6
13. Horváth Ottó vegyes fehér 2008. Bábolna 17,5
14. Tóth Károly oportó 2008. Tárkány 17,5
15. Vári Lajos ottelló 2008. Bana 17,5

BRONZÉRMES
16. Szabó Endre ottelló 2008. Tárkány 17,4
17. Róka József vegyes fehér 2008. Ács 17,3
18. Schaffhauser József vegyes fehér 2008. Szákszend 17,3
19. Lesi Ferenc ottelló 2008. Tárkány 17,2
20. Varga József vegyes vörös 2008. Tárkány 17,2
21. Vígh Gusztáv vegyes fehér 2007. Tárkány 17,2
22. Szakál István vegyes vörös 2008. Bana 17,1
23. Dudás László vegyes fehér 2008. Ács 17,1
24. Nagy Károly - Nemes Miklós vegyes fehér 2007. Szákszend 16,9
25. Böde Ferenc vegyes fehér 2008. Ács 16,9
26. Róka József zweigelt 2008. Ács 16,9
27. Blasens Ede vegyes fehér 2008. Bana 16,9
28. Sáhó Lajos vegyes fehér 2008. Bábolna 19,9

TOVÁBBI  HELYEZÉSEK
29. Tóth Károly szürkebarát 2007. Tárkány 16,8
30. Sáhó András vegyes vörös 2008. Bábolna 16,8
31. Halgass Mihály ottelló 2008. Tárkány 16,8
32. Varga József vegyes fehér 2008. Tárkány 16,8
33. Tóth Miklós vegyes fehér 2008. Bábolna 16,8
34. Varga József vegyes fehér 2007. Tárkány 16,7
35. Nagy Gyula vegyes fehér 2008. Szákszend 16,6
36. Schaffhauser József vegyes fehér 2008. Szákszend 16,6
37. Schaffhauser József vegyes vörös 2008. Szákszend 16,6
38. Varga József vegyes vörös 2008. Tárkány 16,6
39. Nagy Sándor vegyes vörös 2008. Ács 16,6
40. Riklik László vegyes vörös 2008. Bábolna 16,6
41. Szalai Sándor vegyes fehér 2008. Ács 16,6
42. Benke József sardonay 2008. Ács 16,6
43. id. Csillag József ottelló 2008. Szákszend 16,5
44. Halgass Mihály rizlingszilváni 2008. Tárkány 16,5
45. Nagy Károly - Nemes Miklós sardonay 2008. Szákszend 16,4
46. Halgass Mihály vegyes fehér 2008. Tárkány 16,4
47. Vígh Gusztáv vegyes fehér 2008. Tárkány 16,4
48. Szakál István vegyes fehér 2008. Bana 16,3
49. Nagy Károly - Nemes Miklós ezerjó 2008. Szákszend 16,3
50. Schaffhauser József rosé 2008. Szákszend 16,2
51. Horváth Ottó olaszrizling 2008. Bábolna 16,0
52. Schaffhauser József vegyes vörös 2008. Szákszend 15,8
53. Sebestyén Miklós vegyes fehér 2008. Bábolna 15,8
54. Szabó Endre vegyes fehér 2008. Tárkány 15,7
55. Tóth Miklós vegyes fehér 2008. Bábolna 15,7
56. Tóth Károly cserszegi fûszeres 2008. Tárkány 15,7
57. Brenner Antal - Beregi Péter vegyes fehér 2008. Dunaszentmiklós 15,5
58. Szalai Sándor vegyes fehér 2008. Ács 15,2
59. Nagy Károly - Nemes Miklós vegyes fehér 2008. Szákszend 15,1
60. Horváth Ottó vegyes fehér 2008. Bábolna 14,6

ÚJRA SONKAFESZTIVÁL
LESZ BÁBOLNÁN

III. BÁBOLNAI
SONKA-

FESZTIVÁL
2009. április 5-én

A hagyományokhoz híven ismét megrendezésre kerül a Bábol-
nai Sonkafesztivál. A szokásos sonkaverseny mellett megint felvo-
nulnak a hagyományos sonkagyártók, és megvásárolhatók a hús-
véti sonkák. A professzionális sonkakészítõk mellett a szervezõk
amatõr kategóriában is rendeznek sonkaversenyt. Jelentkezni le-
het Debreceni Tibornál (tel.: 70/5020-484). 

Ízelítõ a programokból: gyermekeknek játszóház, tojásfestés,
kézmûves bemutató. Felnõttek számára népmûvészeti kiállítás és
vásár, operett slágerek, disznótoros vendéglátás, borlovagrendek
bormustrája, pálinka-lovagrendek bemutatkozója.

Jó szórakozást és vásárlást kíván a rendezvény szervezõje,
a Magyar Sonka Lovagrend (www.sonkalovagrend.hu).

A rendezvény támogatói:
FVM, Bábolna Város Önkormányzata,
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
IKR Zrt., Bábolna Hús, 
Cseperedõk Kh. Egyesület, 
Bábolnai Televízió Nonprofit Kft.

VÉRADÁS
A Bábolnai Vöröskereszt

2009. március 26-án 11-17 óráig

VÉRADÁST SZERVEZ
a Szabadidõközpontban.

Kérjük a véradókat, 
hogy TAJ-számukat hozzák magukkal.

Minden segíteni vágyót szeretettel várunk.
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A bábolnai önkormányzat febru-
ár 12-én tartotta a 2009. év elsõ
rendes testületi ülését. A fõ téma az
idei évre vonatkozó költségvetési
rendelet megalkotása volt.

Az elsõ napirendi pont keretében
beszámoló hangzott el a két ülés
között történt eseményekrõl a lejárt
határidejû határozatokról és a bi-
zottságok által hozott döntésekrõl. A
bizottságok által hozott döntések
egy része nem szerepelt a február
12-ei önkormányzati ülésen mint
önálló napirendi pont. Ilyen volt
többek között a Kulturális és Sport-
bizottság által tárgyalt kezdeménye-
zés arról, hogy emlékszobát szeret-
nének kialakítani dr. Burgert Ró-
bert emlékére.

A második napirendi pontban
megalkotásra került Bábolna város
2009. évi költségvetési rendelete. A
költségvetési fõ összeg az idei eszten-
dõben 635 milli 233 ezer forint. A be-
vételi oldalon 605 millió forinttal szá-
mol az idei büdzsé, amelyhez az év
folyamán mintegy 30 millió forint hi-
telt szeretne felvenni a bábolnai ön-
kormányzat. A 2009. évre vonatkozó
költségvetési fõösszeg jól láthatóan el-
marad a 2000-es évek elején elfoga-
dott költségvetési rendeletek fõössze-
geitõl, amelyek akkoriban 800-900
milliós számok voltak. 

Annak ellenére, hogy az idei bü-
dzsé még a tavalyinál is szorosabb,
dr. Horváth Klára polgármester asz-

szony hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat összes intézményénél el-
képzelhetetlen a további spórolás,
így azok mûködését pontosan a
2008. évi számadatok alapján terve-
zik idén is. Bábolna polgármestere
ezen túl arról is biztosított minden-
kit, hogy az összes megnyert pályá-
zat, így például az iskola-felújítási
pályázat önrészét a szûkös anyagi
keret ellenére elõ fogja teremteni a
városvezetés, így azok megvalósítása
nem szenved majd hiányt.

A harmadik napirendi pontban a
képviselõk és a bizottsági tagok idei
évre vonatkozó tiszteletdíjának
mintegy 30%-os mérséklésérõl
döntött a testület. Ezzel az idei esz-
tendõben mintegy 3 millió forintot
takarít meg Bábolna Város önkor-
mányzata, amely összeg azonban
már most a város hiteleinek törlesz-
tésére kerül átcsoportosításra.

A negyedik napirendi pontban a
bábolnai gyermekek életkezdési tá-
mogatásáról szóló rendeletet módo-
sították a képviselõk. Egyetlenegy
mondat került törlésre az eddig ér-
vényben lévõ rendeletbõl, amely az
inflációkövetésre vonatkozott, de
eleddig még sohasem került sor az
alkalmazására, így most hatályon
kívül helyezték azt.

Az ötödik napirendi pontban Tö-
rök Sándor intézményvezetõ szá-
molt be Bábolna 2008. évi kulturá-
lis életérõl.

A hatodik napirendi pontban a
2009. évi kulturális programtervet
fogadták el a település képviselõi. A
rendkívül feszes költségvetés miatt
az idei esztendõben kevesebb pénz
jut a kulturális és tömegprogramok
megrendezésére, azonban ennek
ellenére az eddig hagyományosan
megrendezett események egyike
sem fog elmaradni. Egyetlen kivétel
azért akad: biztos hogy elmarad
ugyanis, a minden augusztus 20-án
megtartott fogathajtó verseny. En-
nek oka nem a büdzsé szûkös kere-
te, vagy épp a gazdasági világválság,
hanem az, hogy Kecskeméten pont
ezen a napon rendezik meg a fogat-
hajtó világbajnokságot. Augusztus
20-ra a Ménesbirtok Kft. és a város-
vezetés együttes erõvel próbál he-
lyettesítõ-programot szervezni. To-
vábbi változás az elõzõ évekhez ké-
pest, hogy a talán legnagyobb kultu-
rális programnak számító Kukorica-
fesztivál idén az eddigiektõl eltérõen
csak két napos lesz.

A kulturális programokon kívül a
tömegsport-programokra szintén
kihatással van a szûkös keret.
Ugyan az eddig meglévõ rendezvé-
nyeket meg kívánják tartani, azon-
ban az esti órákban, amikor érte-
lemszerûen gyakran van szükség
mesterséges világításra, erõsen kor-
látozni szeretnék a sportrendezvé-
nyek idõtartamát. Ezzel együtt válto-
zik a sportcsarnok bérleti díja is. Itt

a 20 és 22 óra közötti idõszakban
ezen túl, óránként 5500 forintot
kell majd fizetniük a bérlõknek.

A hetedik napirendi pontban a
Bábolna Városi Óvoda és Bölcsõde
intézményvezetõi állására írt ki pá-
lyázatot a képviselõtestület. So-
mogyiné Szabados Mariann(a) 5 év-
re szóló vezetõi megbízása hamaro-
san lejár, ezért került sor a pályázat
kiírására.

A nyolcadik napirendi pontban
Ingatlanvásárlási kérelem hangzott
el az Alliter-P Kft. részérõl, akik a
volt hetes major területén vásárol-
nának egy közel 1 hektáros terüle-
tet, amelyen telephelyet szeretné-
nek létesíteni. Az elõzõ önkormány-
zati ülést megelõzõen ebben a té-
mában „utcagyûlést” tartott az ön-
kormányzat, amelyen a Wesselényi
utca lakói semmilyen kifogással
nem éltek az Alliter-P Kft. ingatlan-
vásárlási szándékával szemben, így
azt az önkormányzat is támogatja.
Természetesen a terület megvásár-
lásának részleteirõl majd csak ez-
után tárgyalnak a felek.

Az egyebek napirendi pontban
Török Sándor intézményvezetõ le-
mondott a Kulturális és Sportbizott-
ságban betöltött külsõ bizottsági
tagságáról. Helyette a bizottságban
ezentúl Bors Erika fog majd dolgoz-
ni ugyanebben a pozícióban.

Nagy  Attila  István

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2009. február 12-én tartott testületi ülésrõl

Utcagyûlés
Február 5-én utcagyûlést tartottak Bábolna

Polgármesteri Hivatalában. A téma az Alliter-P
Kft. által indított területvásárlási kérelem, amely
a régi hetes major területének közel egy hektáros
részét érintené. A jelenleg Banán székelõ, de bá-
bolnai tulajdonban lévõ cég erre a területre, egé-
szen pontosan a Wesselényi utca szomszédságá-
ba szeretné átrakni székhelyét. Az említett gyû-
lésre azért volt szükség, hogy Bábolna vezetése
megtudja, az Alliter-P Kft. szándékáról mi a véle-
ménye a területen élõ lakosságnak.

A cégtõl beérkezett vásárlási igény még a múlt
esztendõben érkezett a város önkormányzatá-
hoz. A képviselõk az utcagyûlést megelõzõen zárt
ülés keretében már kétszer tárgyaltak az Alliter-P
Kft. vezetõjével Peresztegi Gáborral a terület meg-
vásárlásának mikéntjérõl és a befektetõi elképze-
lésekrõl. A város vezetése végül üdvözítõnek tar-
totta a cég Bábolnára költözését, annál is inkább,
mert a cég által befizetett adón túl munkahelyet
is teremt majd a településen. Igaz a bábolnai
képviselõk a tárgyalások után önállóan is dönt-
hettek volna az említett földterület sorsáról,
azonban a város vezetése úgy gondolta, hogy ér-

demes errõl megkérdezni a Wesselényi utca azon
lakóit is, akik szomszédjai lehetnek a majdani
cég-telephelynek.

Az utcagyûlésre meghívót kapott az Alliter-P
Kft. vezetõje Peresztegi Gábor és a Wesselényi ut-
ca érintett lakossága is. Természetesen a gyûlé-
sen itt voltak a város képviselõi és vezetõi is. A jó
hangulatban zajló utcagyûlésen a cég vezetõje el-
mondta elképzeléseit, a képviselõk és a megje-
lent lakosok pedig kéréseket tehettek fel, vagy vé-
leményeket fogalmazhattak meg a leendõ telep-
hellyel kapcsolatban. A jelen lévõ lakosok egyön-
tetûen támogatták a cég elképzeléseit. Azoknak a
véleményét, akik a meghívottak közül nem tud-
tak részt venni az ülésen, véleményüket írásban
közölhetik a bábolnai önkormányzattal.

Az Alliter-P Kft. a területen egy 8-10 fõt foglal-
kozató irodaházat, parkolókat és egy bemutatóte-
remmel összekapcsolt kisebb raktárat kíván léte-
síteni. A területen tényleges ipari munka azon-
ban nem folyna.

Ahhoz azonban, hogy a terv valóban megvaló-
suljon, az összes érintett lakosnak írásban kell
megtennie a hozzájárulását az Alliter-P Kft. el-
képzeléseihez. A érintett lakosok mind hoz-
zájárultak az elképzelések megvalósításához.

NNaaggyy  AAttttiillaa  IIssttvváánn

ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
A POLGÁRMESTERI

HIVATALBAN 
2009. február 15-tõl:
Hétfõ: 7 30-11 00-ig és 13 00-17 00-ig 
Kedd: szünnap 
Szerda: 08 00-11 00-ig és 12 00–15-ig
Csütörtök: 7 30-11 00-ig
Péntek: 7 30-11 00-ig 
A polgármester fogadóórája:
Csütörtök 8 00-12 00-ig 
Házipénztári kifizetések:
Hétfõ: 8 00 – 15 00-ig
Szerda: 8 00 – 14 00-ig
Átutalások: minden héten pénteken
Okmányiroda ügyfélfogadása:
Hétfõ: 8.00-11.30 és 12.30-15.30 
Kedd: ZÁRVA (telefonos bejelentkezés)
Szerda: 8.00-11.30 és 12.30-15.30 
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8.00-12.00
Bábolna, 2009. január 29.

Kocsis Gábor s.k.
jegyzõ
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„A  mi  kistérségünk”
Fotókiállítás  a  kistérség  településeirõl
Idõpont: 2009. január 23.– 
február 6.
Megnyitó: január 23., 17 óra
Helyszín: Tiszti Kaszinó, 4-es terem
Szervezõ: 
Bábolna Város Önkormányzata

Sakkverseny
Idõpont: 2009. január 31., 8 óra
Helyszín: Bábolnai Általános Iskola
Szervezõ: Bábolnai Általános Iskola

Dudavarázs  zenekar  koncertje,  
moldvai  táncház
Idõpont: 2009. február 14., 16 óra
Helyszín: Szabadidõközpont
Szervezõ: 
Bábolna Város Önkormányzata

Farsangi  Bál  nyugdíjasoknak
Idõpont: 2009. február 19., 17 óra
Helyszín: Bástya sörözõ különterme
Szervezõ: 
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ

Borverseny
Idõpont: 2009. február 20., 17 óra
Helyszín: Bástya sörözõ
Szervezõ: 
Bábolnai Borbarátok Egyesülete

Szülõk  és  Nevelõk  Bálja
Idõpont: 2009. február 21., 19 óra
Helyszín. Szabadidõközpont
Szervezõ: Bábolnai Általános Iskola
szülõi munkaközössége

Nõnapi  Mulatság
Idõpont: 2009. március 7., 17 óra
Helyszín: Szabadidõközpont
Szervezõ: 
Bábolna Város Önkormányzata

Ünnepi  megemlékezés  és  koszorúzás
az  1848-aas  forradalom  és  
szabadságharc  tiszteletére
Idõpont: 2009. március 15., 15 óra
Helyszín: Bábolnán található 
emlékhelyek (Hõsi kapu, Régi
temetõ, Bábolnai csata emlékmû)
Szervezõ: 
Bábolna Város Önkormányzata

III.  Bábolnai  Sonkafesztivál
Idõpont: 2009. április 5., 
Helyszín: Lovaspálya melletti terület 
és kiállító csarnok
Szervezõ: Magyar Sonka Lovagrend,
Bábolna Város Önkormányzata

Húsvéti  készülõdés
Alkotói  pályázat  gyermekeknek,  
játszóház
Idõpont: 2009. április elsõ két hete

„A  muzsika  hangjai”  
–    Bábolnai  Gálaest
Idõpont: 2009. április 17.  18 óra
Helyszín: Kamara Színház
Szervezõ:
Bábolna Város Önkormányzata

Magyar  Rendõrség  Napja
Rendõrök,  tûzoltók,  polgárõrök
köszöntése
Idõpont: 2009. április 24. (péntek)
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
nagyterme
Szervezõ:
Bábolna Város Önkormányzata

Cseperedõk  Néptáncegyüttes  mûsora
Idõpont: 2009. április 25. 16 óra
Helyszín: Szabadidõközpont
Szervezõ: Cseperedõk KH Egyesület

Gyermeknapi  rendezvények
Idõpont: 2009. május vége
Az  óvoda,  bölcsõde,  iskola  és  
az  önkormányzat  programjai

Majális
Idõpont: 2009. május 1. (péntek)
Helyszín:
Szabadidõközpont és környéke
Szervezõ:
Bábolna Város Önkormányzata

Nemzetközi  Kamionos  Fesztivál
Idõpont: 2009. május 29 – 31. 
(péntek – vasárnap)
Helyszín: Központi bemutatótér
Szervezõ: Il-Fiorito Kft., 
Bábolna Város Önkormányzata

Pedagógusnap
Idõpont: 2009. június 5. (péntek)
Helyszín: Ötösfogat étterem
Szervezõ: 
Bábolna Város Önkormányzata

Szent  Iván  Éji  mulatságok
Idõpont: 2009. június 20. 
Helyszín: Szabadidõközpont
Szervezõ: Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzat, Bábolna Város 
Önkormányzata

Nemzetközi  Veterán  Motorkerékpár
verseny
Idõpont: 2009. június 27.– 28. 
(szombat – vasárnap)
Helyszín: Központi bemutatótér
Szervezõ: Kassák KSE, 
Bábolna Város Önkormányzata

Semmelweis  nap
Idõpont: 2009. július 2. (csütörtök)
Helyszín: Ötösfogat étterem
Szervezõ: 
Bábolna Város Önkormányzata

Szent  István  ünnepén
Idõpont: 2009. augusztus 20.
Helyszín: Lovaspálya, Központi
bemutatótér
Szervezõ: Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft.

A  Csipke  Ünnepe  Bábolnán
Idõpont: 2009. augusztus 29.– 30.
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Szervezõ: Mátray-Ház Kft.

XI.  Kukorica  Fesztivál
Idõpont: 2009. szeptember 11.–12.
Helyszín: Bábolna központja
Szervezõ: 
Bábolna Város Önkormányzata

Bábolnai  Nemzetközi  Gazdanapok
Idõpont: 2009. szeptember 16.– 19.
vagy 23.– 26.
Helyszín: Központi bemutatótér

„Idõsek  Világnapja”
Idõpont: 2009. október 1. (csütörtök)
Helyszín: Szabadidõközpont
Szervezõ: Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ

Postások  köszöntése
Idõpont: 2009. október 9. (péntek)
Helyszín: Bábolnai Postahivatal

„A  muzsika  hangjai  –  Bábolnai
Gálaest”
Bábolna  várossá  válásának  
6.  évfordulója  alkalmából  rendezett
ünnepség
Idõpont: 2009. október 9. (péntek)
Helyszín: Kamara Színház
Szervezõ:
Bábolna Város Önkormányzata

Ünnepi  megemlékezés  és  koszorúzás
az  1956-oos  forradalom  és  
szabadságharc  tiszteletére
Idõpont: 2009. október 23. (péntek)
Helyszín: ’56-os emlékpark; 
Régi temetõ
Szervezõ:
Bábolna Város Önkormányzata

„Segítõk  napja”
Idõpont: 2009. november 6. (péntek)
Helyszín: Ötösfogat étterem
Szervezõ:
Bábolna Város Önkormányzata

A  város  legidõsebb  lakóinak  
köszöntése
Idõpont: 2009. november 20 (péntek)

Katalin-bbál
Idõpont: 2009. november 28. 
(szombat)
Helyszín: Szabadidõközpont
Szervezõ: Bábolna Városi Óvoda és
Bölcsõde

„Érkezik  a  Mikulás!”
Gyermekmûsor  –  „Utazó  Mikulás”
Idõpont: 2009. december 4. (péntek)
Helyszín: óvoda, iskola,
Szabadidõközpont és a település utcái
Szervezõ:
Bábolna Város Önkormányzata

Adózók  fogadása
Idõpont: 2009. december 11. (péntek)
Helyszín: Ötösfogat étterem
Szervezõ:
Bábolna Város Önkormányzata

Városunk  Karácsonya
Idõpont: 2009. december 18. (péntek)
Helyszín: Szabadidõközpont
Szervezõ: 
Bábolna Város Önkormányzata

„Elõszilveszter  nyugdíjasoknak”
Idõpont: 2009. december 28. (hétfõ)
Helyszín: 
Bástya étterem különterme
Szervezõ:
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ

A programok idõpont és tartalom te-
kintetében változhatnak, valamint
elõre nem tervezett rendezvények is
megvalósulhatnak. Mindezeket az
igények, az anyagi lehetõségek és
egyéb szempontok befolyásolhatják.

BÁBOLNA VÁROS
PROGRAMTERVEZETE

2009.
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Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, 

hogy a 2009/2010. nevelési évre az 

óvodai és bölcsõdei beiratkozásokat
április 7-8-án 8-14 óráig tartjuk.

A beiratkozáshoz szükséges
a gyermek anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája.

Kérjük ebben az idõben jelezzék a 2010. év 
tavaszi idõszakában történõ felvételi igényüket is.

Somogyiné Szabados Marianna
óvodavezetõ

A Családsegítõ Szolgálat munkájáról
A Bábolnai Fórum elõzõ

számában már bemutattuk az
Alapszolgáltatási Központ ke-
retén belül mûködõ Gyer-
mekjóléti Szolgálatot. Most a
Családsegítõ Szolgálatról es-
sen pár szó. 

Az intézmény a közigazga-
tásilag Bábolna területéhez
tartozó lakosokat látja el, de
tanácsadás szintjén bárki for-
dulhat hozzánk. 

2007. óta a családgondozói
feladatokat Farkas Nikoletta
látja el. 

A családsegítés célja az
egyének, családok, közössé-
gek érdekeinek képviselete. 

Tevékenységei, feladatai:
Közremûködik a családi

gondok rendezésében, segít a
mentális problémák megoldá-
sában, életvezetési és egyéb
tanácsokat ad, segítséget
nyújt, részt vesz adományok
gyûjtésében, szétosztásában. 

Meghallgatjuk a kliensek
panaszát, és ennek orvoslása
érdekében megtesszük a szük-
séges intézkedéseket. Célunk,

hogy a klienseket képessé te-
gyük arra, hogy maguk oldják
meg problémáikat, és érdeke-
iket érvényesíteni tudják.

„Nem halat kell adni az
éhezõnek, 

hanem meg kell tanítani
halászni.”

Kapcsolatot tartunk a
munkanélküliekkel, segítséget
adunk a munkába való vissza-
illeszkedéshez.

A családsegítõ szolgáltatás
térítésmentes, így a havonta
igénybe vehetõ jogi illetve

pszichológiai tanácsdadás is. 
Intézményünkben megta-

lálhatóak azok a nyomtatvá-
nyok, melyek az Önkormány-
zatnál igényelhetõ segélyek,
támogatások kérvényezéséhez
szükségesek, pl.: átmeneti -,
temetési- , tanulmányi -, kará-
csonyi segély, kérelem kiegé-
szítõ családi pótlék iránt.

Szívesen állunk minden
hozzánk forduló rendelkezé-
sére!

Berkesné Szûcs Ágnes 
intézményvezetõ

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ Idõsek Klubja
tisztelettel meghív minden érdeklõdõt

2009. március 11-én, 9-11 óráig

AZ INTÉZMÉNY NYÍLT NAPJÁRA.
Szeretnénk bemutatni klubunk életét, 

megismertetni az érdeklõdõket azokkal a szolgáltatásokkal,
amikhez itt lehet hozzájutni. 

Mesélünk programjainkról, kirándulásainkról, 
és sok olyan dologról, mely megkönnyítheti, 

vidámabbá teheti az idõsebb korosztály életét.
Ne feledjék: „Nem csak a húsz éveseké a világ!”

Várunk mindenkit szeretettel!
Berkesné Szûcs Ágnes 

intézményvezetõ, és a klub dolgozói

ÚJ! – ÚJ! – ÚJ – ÚJ – ÚJ!
Tisztelt bábolnai nyugdíjasok!

A Bábolnai Idõsek Klubja (Arany J. u. 4.)
ÚJ SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL MINDEN IDÕS LAKOSNAK 

egészségük megõrzése érdekében.
Szerdánként 9-11 óráig

díjmentes vérnyomás- és testsúlymérést tartunk,
valamint minden hónap második csütörtökén 9-11 óráig

vércukormérésen vehetnek részt az érdeklõdõk.
(A vércukor mérés díja 150 Ft az anyagköltség miatt.)

Az egészség a legdrágább kincs!
Éljenek a lehetõséggel!

DÍJTALAN
JOGI TANÁCSADÁS LESZ

2009. március 31-én, kedden 15 órától 
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központban (Ady u. 17.).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Ingyenes
pszichológiai tanácsadást tart

2009. március 31-én, kedden, 16 órától

Horváth Tímea pszichológus
a Bábolnai Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál

(Ady u. 17.)
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
AAzz  11994411-bbeenn  ÁÁccssrróóll  mmuunnkkaasszzoollggáállaattrraa  eellhhuurrccoollttaakk,,  vvaallaammiinntt  aazz

11994444..  áápprriilliissaa  ééss  ddeecceemmbbeerree  kköözzöötttt  sszzáárrmmaazzáássuukk  ééss  vvaalllláássuukk  mmiiaatttt
hheellyybbeenn  mmeeggggyyiillkkoollttaakk  ééss  kkoonncceennttrráácciióóss  ttáábboorrookkbbaa  eellhhuurrccoollttaakk
ttiisszztteelleettéérree  eemmlléékkkköövveett  áállllíítt  aazz  ÁÁccss  VVáárroosséérrtt  TTáárrssaassáágg..    EEddddiigg  ttööbbbb,,
mmiinntt  8800  áállddoozzaattrróóll  vvaann  ttuuddoommáássuunnkk,,  kköözzttüükk  aa  hhaalloottttii  aannyyaakköönnyyvveekk
sszzeerriinntt  1177  bbuuddaappeessttii  iilllleettõõssééggûû  sszzeemmééllyyrrõõll,,  aakkiikkeett  aazz  ááccssii  ttöömmeegg-
ggyyiillkkoossssáággbbaann  öölltteekk  mmeegg  11994444..  ddeecceemmbbeerr  eellssõõ  ffeelléébbeenn..  KKéérrjjüükk  aazzoo-
kkaatt,,  aakkiikk  aazz  ÁÁccssoonn  ttöörrttéénntteekkrrõõll,,  sszzeemmééllyyeekkrrõõll,,  kköörrüüllmméénnyyeekkrrõõll
bbáárrmmiiffééllee  ttoovváábbbbii  aaddaattoott,,  aaddaalléékkoott,,  íírráássooss  ddookkuummeennttuummoott,,  ttáárrggyyii
eemmlléékkeett  ttuuddnnaakk,,  vvaaggyy  iillyyeennnneell  rreennddeellkkeezznneekk,,  kkeerreesssseenneekk  mmeegg
mmiinnkkeett  aa  ttöörrttéénneellmmii  mmoozzaaiikk  mmiinndd  ppoonnttoossaabbbb  öösssszzeeiilllleesszzttééssee  éérrddee-
kkéébbeenn..  AA  HHoollookkaauusszztt  eemmlléékkmmûû-aavvaattáásstt  ééss  aa  hheellyyii  eesseemméénnyyeekkrrõõll  vvaa-
llóó  eemmlléékkeezzéésstt  22000099..  áápprriilliiss  vvééggéénn  ttaarrttjjuukk..  

ÉRDEKLÕDNI: Ács  Városért  Társaság,  2941  Ács,  Hartmann  u.  2.  
Tel:  34/595-5509  Hodosi  Anikó  -  www.acsvartar.hu  -  acsvartar@acsvartar.hu



Tisztelt Bábolnai Adózók!
A Bábolnai Általános Iskola Iskolánkért Kh.

Alapítványa
köszönetét fejezi ki az elmúlt évben befizetett

jövedelemadó 1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák

jövedelemadójuk 1%-ával
az Iskolánkért Kh. Alapítványt!

Adószám: 19151063-1-11
Segítségüket elõre is köszönjük!

Tisztelt Szülõk!
A Bábolnai Városi óvoda és Bölcsõde

köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik 2008. évben adójuk 1%-át az intézménynek

ajánlották fel, melyet új fektetõk vásárlására
fordítottuk.

Kérem Önöket, hogy 2009. évben is támogassák
intézményünket, ennek érdekében a következõ

számlaszámra rendelkezzenek
a befizetett adójuk 1%-áról.

Bábolnáért Közalapítvány (Óvoda)

Adószám: 18614598-1-11
Köszönjük az intézménybe járó gyermekek

és a dolgozók nevében.

Somogyiné Szabados Marianna
Intézményve6zetõ

Adója 1%-ával kérjük támogassa
a Magyar Vöröskeresztet

A kedvezményezett neve: Magyar Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt kedvezményezett 

adószáma: 19002093-2-41
Fontos, hogy a borítékra írja rá: nevét, lakcímét, 

adóazonosító jelét!

Köszönettel: Magyar Vöröskereszt

Támogassa Ön is utánpótlás
focistáinkat!

A gyerekek nevében most az Ön segítségét kérjük!
2008-as adóbevallása során a gyerekek javára

rendelkezzen adója 1%-ával! 
Támogatását feltételrendszerünk fejlesztésére, 

javítására szeretnénk felhasználni: felszerelések, 
eszközök, utazás, tornák rendezése.

Elõre is köszönjük!
Adószámunk: 18614598-1-11
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Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
MÁRCIUS

15-én  vasárnap 10.15 órakor szentmise - Nagyböjt 3. vasárnap
22-én  vasárnap 10.15 órakor szentmise - Nagyböjt 4. vasárnap
29-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Nagyböjt 5. vasárnap
Április

5-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Virágvasárnap
Amikor nem tartunk bûnbocsánatot, nagyon gyorsan belénk lopódzik a vágy a gazdag-
ságra, és kitalálunk mindenféle mentséget, csakhogy igazolhassuk magunkat. A bûnbá-
nat szellemének gyengülése lelkünk kárára való. Bûnbánattal és elégtétellel engeszteljük
ki bûneinket, testünket megzabolázzuk, és így kegyelmek bõségében részesülünk. Nem
rendkívüli elégtételeket kell tennünk,  csupán apró dolgokról van szó, amelyek lelkün-
ket Istenhez és Istent lelkünkhöz közelítik.

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. 
Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 368-546
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
rendje

MÁRCIUS 15. – Vasárnap 11 óra – Böjt 3. vasárnapja
MÁRCIUS 22. – Vasárnap 11 óra – Böjt 4. vasárnapja
MÁRCIUS 29. – Vasárnap 11 óra – Böjt 5. vasárnapja
ÁPRILIS 05. – Vasárnap 11 óra – Virágvasárnap
ÁPRILIS 10. – Péntek  11 óra – Nagypéntek
ÁPRILIS 12. – Vasárnap 11 óra – Húsvétvasárnap, Úrvacsora
ÁPRILIS 13. – Hétfõ   11 óra – Húsvéthétfõ
Egyéb program:
ÁPRILIS 18. – Szombat, Nagyigmánd

Egyházmegyei ifjúsági találkozó
Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész

Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:

Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 369-266

Kántor: Farkas Roland
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

Az aktuális kezdési idõpontotokat a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;
http://reformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu;

www.reformatus.ro; www.papacolleqe.hu; 
www.reformatus.lapozz.hu; http://biolka.reformatus.ro/;

www.kalvinkiado.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK
rendje

MÁRCIUS 15.  vasárnap 15 óra
ÁPRILIS 12.     vasárnap 15 óra

Igét hirdet:
IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész, tel.:20/824-2252

Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.
Tel/fax: (34)343-664

Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.. 368-109
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu;
www.evangelikus.lap.hu; http://enekeskonyv.lutheran.hu/
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A Pettkó-Szandtner Lovas
Szakiskola és Kollégium
egyik érdekes szabadidõs fog-
lalkozására került sor február
elején. Úgy döntöttünk, hogy
megismerkedünk a bõrfona-
tok készítésének alapvetõ fo-
gásaival, és közben egy kis
történeti áttekintést is kapunk
a bõrfeldolgozással kapcsolat-
ban a felkért bõrmûvesektõl.

A bõrfeldolgozás végigkí-
sérte az emberiség történetét.

Az õskori ember az éghaj-
lat viszontagságai ellen ruha-
ként viselte a cserzetlen, állati
bõröket. Az elsõ cserzési
módszerek felhasználásával
már nemcsak a rothadást si-
került meggátolni a bõrben,
hanem annak hasznos tulaj-
donságait is megerõsítették.

A füst-, zsír-cserzés mellett
a különbözõ növényi anyagok
(cserszömörce, tölgyfagubacs,
nyírkéreg stb.) cserzõ tulaj-
donságait is felhasználják a

jobb minõségû bõr elõállításá-
ra.

A keleti eredetû, de Euró-
pában „magyar bõr” néven is-
mertté vált timsós cserzés se-
gítségével egyrészt igen lerö-
vidült a cserzés idõtartama,
másrészt kiváló minõségû szí-
jazat-bõrt tudtak elõállítani.

A bõrfeldolgozó szakmákat
két nagy csoportba lehet so-
rolni:

1. A szõrös bõröket a szû-
csök dolgozzák fel.

2. A szõrtelen bõröket a
szíjgyártók, nyeregkészítõk,
bõrmûvesek, csizmadiák, láb-
beli-készítõk, kesztyûkészí-
tõk, könyvkötõk használják.

A szarvasmarha, a ló, a ser-
tés, és a kecske bõrét szokták
kikészíteni.

A bõrfeldolgozás egyik
alapmûvelete a bõrszíj készí-
tése. A szíjakból készített fo-
natok és szironyozások a bõr-

tárgyak tartozékai és díszít-
ményei. 

A fiatalokat különösen a ló-
szerszámok (gyeplõ, ágyék-
szíj, istráng, kápa, hám, hasló,
zablapecek) készítése érde-
kelte, mert naponta találkoz-
nak velük. 

Kezükbe vehették és hasz-
nálhatták a munkák során
használatos eszközöket, szer-
számokat.

A minták tervezéséhez kre-
ativitásra, egyéni ízlésre volt
szükség.

Néhányan tervezik, hogy a
lovaglás mellett elsajátítják a
lószerszámkészítés fortélyait is.

Örülünk, hogy a ma divatos
bõrtárgyak (karkötõ, nyak-
lánc, övek) viselése közben ér-
tékes ismeretekkel gazdagod-
tak diákjaink.

Bierbauer Imréné
tanár

ISMERKEDÉS A BÕRMÛVESSÉGGEL

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2009. évben:

1 oldal 9600 Ft
1/2 oldal 5700 Ft
1/4 oldal 2850 Ft
1/8 oldal 1500 Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.

A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.
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A farsang – akárcsak a kará-
csonyi ünnepek – a legõsibb
népszokásaink közé tartozik.

Maga a szó német eredetû,
,,faseln” jelentése fecsegni.

Hossza évrõl évre változik,
mivel zárónapja a húsvét idõ-
pontjához kötõdik.

Vízkereszttõl (január 6.) a
húsvétot megelõzõ 40 napos
nagyböjt kezdetéig, azaz ham-
vazószerdáig tart.

Farsang a tavaszvárás
pogánykori, igen változatos ké-
pet mutató ünnepeibõl nõtt ki,
gyakorlatilag a zajos mulatozás,
a tréfacsinálás, bolondozás,
eszem-iszom és az advent lezá-
rulásával, a párkeresés, udvar-
lás idõszaka.

Magyarországon a farsangi
szokások a középkorban hono-
sodtak meg, és számos idegen
nép hatása érvényesült bennük.
A városi polgárság elsõsorban a
német hagyományokat vette át
(erre utal az elnevezés is az
olasz ,,carneval” helyett), míg
az arisztokrácia körében az itá-

liai és francia szokások terjed-
tek inkább el. 

De fellelhetõk pogány ger-
mán vagy éppen ókori görög,
római motívumok is. 

A mulatozások fõ idõszaka a
15-16. századra tehetõ. Különö-
sen nagy mulatságokat rendez-
tek Mátyás király udvarában. A
farsangi idõszakban az emberek
maszkokat , álarcokat öltöttek
magukra, és különbözõ drama-
tikus játékokat is bemutattak.
Legkedveltebb figurák voltak a
koldus, betyár, menyasszony,
katona stb. A farsangot bõséges
evés-ivás, játékosság, táncolás
jellemezte. Gyakori volt a há-
rom napig tartó bálozás. Fontos
szerepet játszott a farsangi-bál
a párválasztásban. A farsang
jellegzetes étele a fánk és a ré-
tes. Úgy tartották, hogy a fánk-
nak mágikus ereje van. A sok
étel fogyasztásától a következõ
év bõségét remélték.

Hogyan ünnepeltek a Pettkó-
Szandtner Lovas Szakiskola és
Kollégium diákjai?

Elsõként a 9. évfolyam diák-
jai léptek fel, és saját koreográ-
fiájuk alapján megtervezett mo-
dern táncot adtak elõ. A ferge-
teges tánc meghozta a diákok
hangulatát.

Ezt követte a 10. évfolyam
párkérõje, a „roma esküvõ”,
ahol kibontakozott a fiatalok
kreativitása, és lenyûgözõ vi-
dámságuk. 

Pompásan megtervezték a
jelmezeket, igazi talpalávaló ze-
neszámot választottak és élethû
lakodalmi hangulatot teremtet-
tek a leánykérõvel.

Mindkét fellépõ jelmezes
csoportnak szívbõl gratulá-
lunk, mert elsõ alkalommal
léptek fel a kollégium diákjai
ilyen formában.

A jelmezesek a díjkiosztás
után karneváli hangulatú tánc-
cal folytatták az estét, ahol a ze-
nét Francia Lajos „Luis” bizto-
sította, a helyszínt pedig Pábli
Zsoltnak kell megköszönnünk.

Bízunk abban, hogy a fiata-
lok ápolják, életre keltik a nép-
rajz  számára egyaránt fontos
értéket!

Bierbauer Imréné
tanár

Farsangoltak
a Pettkó-Szandtner
Lovas Szakiskola

diákjai



Az intézmény nevében ez-
úton mondok köszönetet
mindazoknak, akik a 2008. évi
adójuk 1%-át az intézmény-
nek ajánlották fel. A Bábolná-
ért Közhasznú Közalapítvány
számlájára befizetett adó 1%-
ból 150 ezer Ft bevétele lett
az intézménynek. Ezt az ösz-
szeget a Katalin báli bevétel-
lel kiegészítve új fektetõk vá-
sárlására fordította az óvoda.
Így az idei évben újabb két
óvodai csoportban sikerült ki-
cserélnünk a régi csõvázas

fektetõinket, könnyû, légát-
eresztõ, mosható felületû,
mûanyag ágyakra. 

A 2008. évi Katalin-bál be-
vételébõl elkészítettük az in-
tézmény honlapját is. Kérem
tekintsék meg, tájékozódja-
nak az intézményben folyó
munkáról, nézegessék meg a
gyermekcsoportokban készült
fényképeket. 

Honlapunk megtekinthetõ:
ovoda.babolna.hu

A bölcsõdei csoportunk a
Katalin báli bevételt, az adó

1%-ból kapott összeget udvari
kisház vásárlásához használta
fel. 

Köszönjük valamennyi bá-
bolnai lakosnak, aki intézmé-
nyünk javára rendelkezett az
adó 1%-ról. 

Kérem Önöket az idei év-

ben is tegyék ezt meg, hiszen
gyermekeik, unokáik második
otthonának berendezésének
kellemesebbé tételéhez járul-
nak hozzá ezzel.

Somogyiné 
Szabados Marianna 

intézményvezetõ
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Történelemverseny Tatabányán
Ez év február 24-én rendezték meg a felmenõ rendszerû tör-

ténelemverseny megyei fordulóját. a versenyen 7-8. évfolyamos
diákok vehettek részt. A megyei fordulót megelõzõen iskolai
versenyen mérték össze tudásukat a történelmet szeretõ tanu-
lók .Megadott szakirodalmak alapján kellett felkészülniük az
ókori Róma történelmébõl  a másfél órás dolgozat megírására.
A 80% felett teljesítõk juthattak a megyei versenyre. Iskolán-
kat Nagy Nikolett, Tóth Kozma Fanni hetedik és Kovács Do-
rottya, Pertl Gergõ nyolcadik osztályos diákok képviselték. Ta-
tabányán a Ságvári Endre Általános Iskola adott otthont a me-
gyei versenynek, ahol szintén 90 percben kellett a tanulóknak
számot adniuk tudásukról. A feladatsort a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ állí-
totta össze . Mi, általános iskolai tanárok úgy véljük, hogy a fel-
adatok még a középiskolásoknak is komoly fejtörést okoztak
volna. A tárgyi tudás mellett  mérték a gyerekek topográfiai,
kronológiai ismereteit, fantáziájukat, szövegértésüket is. Na-
gyon szoros küzdelemben, hiszen a dobogós helyezettek között
csupán fél-fél pont döntött, Nagy Nikolett 7. c osztályos tanuló
a harmadik helyet szerezte meg. 

Veresné Szkocsek Mária
történelemtanár

Iskolánkban ebben a tanévben
is részt vehettek tanulóink ifjúsá-
gi bérleti hangversenyeken.

Három alkalommal láthattuk,
hallgathattuk a kiváló mûvészek
tolmácsolásában különbözõ ko-
rok és stílusok, mûfajok zenéit.
2008 októberében a Játékszínben
a Kecskés együttes a „Reneszánsz
év” keretében idézte fel Mátyás
király zenés emlékezete címmel a
korszak zenés darabjait. A meg-
szólaltatott hangszerek között rit-
kaságokat is hallhattunk, mint
például a koboz, tekerõlant, zer-
gekürt, tilinkó. A darabok által
életre kelt a történelembõl ismert
nándorfehérvári diadal, kenyér-
mezei csata vagy éppen Szabács
viadala.

A második alkalom témája: Is-
merkedés a rézfúvós hangszerek-
kel. Vendégünk az Ewald Quin-
tett volt, aki Mauer, Grieg, Bach

és Gershwin mûveit szólaltatta
meg trombita, kürt, harsona, tuba
segítségével. A diákok ismerete-
ket szerezhettek a hangszerekrõl
is.

Az utolsó elõadás ez év febru-
árjában volt a szabadidõközpont-
ban. A Nemzeti Énekkar híres
operakórusokat szólaltatott meg.
Olyan nevezetes mûvekbõl hang-
zottak el részletek mint Mozart
Szöktetés a szerájból, Erkel Fe-
renc Hunyadi László, Verdi
Nabucco. Az énekkart Bizják Dó-
ra mûvésznõ kísérte zongorán.

A hangversenyek mind-mind
rendhagyó ének órák is egyben.
Célunk a gyermekek zenei ízlésé-
nek formálása, az igényes zene-
mûvészet megismertetése.

Az elõkészítõ és szervezõ
munkát Balta Éva tanárnõ végez-
te. Köszönet érte.

Veresné Szkocsek Mária

Lezárult egy évad

A pályaválasztásról
néhány sorban

Ismét elérkeztek nyolcadikosaink egy-egy mérföldkõhöz
a továbbtanulás kapcsán. Január végén lezajlottak a közpon-
ti írásbeli vizsgák magyar nyelvbõl és matematikából.

Diákjaink többsége „kiállta a próbát”, kitûnõen teljesített
a vizsgán. Voltak természetesen olyanok is, akik gyengébben
teljesítettek. Ebben az évben is a matematika felvételit talál-
ták általában nehezebbnek a tanulók.

Február 20-ig kellett továbbítanunk a középiskolákba a
jelentkezési lapokat. Harmincöt nyolcadikosunk negyven
különbözõ középiskolába jelentkezett. Többségük a szakkö-
zépiskolákat részesítette elõnyben, de jó néhányan pályáz-
nak gimnáziumokba, illetve szakiskolákba is. De hogy kit
melyik középiskolába vesznek fel, arra még áprilisig vár-
nunk kell.

Veresné Szkocsek Mária

Elkészült az óvoda,
bölcsõde honlapja
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Mi lehetne nemesebb cél,
mint életté változtatni a halált...

Kedves  Barátunk!
Bizonyára értesült róla a médiából, hogy az el-
múlt egy évben országos és orvostörténeti je-
lentõségû beavatkozásokat hajtottak végre hazánkban. Megtörtént a legelsõ cse-
csemõ és kisgyermek szívátültetés, és nemrégiben az elsõ gyermekkori mûszív
beültetés is nagy visszhangot keltett a médiában. 
A Gyermekélet Alapítvány az egyetlen alapítvány volt amely támogathatta a leg-
elsõ gyermek szívátültetést, és büszkék vagyunk arra, hogy már  fennállásunk
elsõ  évében  majdnem  40  millió  forint  értékû  adománnyal  tudtuk  támogatni az
életveszélyesen beteg gyermekek gyógyításának ügyét. Ilyen mértékû adomány-
ra induló alapítvány részérõl Magyarországon még  sosem  volt  példa!
A gyermek szívátültetéseket végzõ Gottsegen György kórház Gyermekszív Köz-
pontja most azzal a kéréssel fordult a Gyermekélet Alapítványhoz, hogy szerezzen
be egy TEG5000 típusú véralvadás analizátor készüléket, mmeellyynneekk  sseeggííttssééggéévveell
ggyyeerrmmeekkéélleetteekkeett  mmeenntthheettnneekk  mmeegg  aa  ssoorroonn  kköövveettkkeezzõõ  bbeeaavvaattkkoozzáássookk  ssoorráánn..
Karácsony, a szeretet és a család ünnepe közeledtével, kérjük, hogy adományá-
val támogassa Ön is e készülék beszerzését. A jelenlegi helyzetben minden, még
a legkisebb adomány is kulcsfontosságú lehet a mûszer beszerzéséhez!
Kérjük, keresse fel honlapunkat, - www.gyermekelet.hu - ahol banki átutalással
és bankkártyás adományozással közvetlenül, vagy készpénz átutalási megbízás
igénylésével is hozzájárulhat a mûszer beszerzéséhez. Amennyiben nem ren-
delkezik internet eléréssel, úgy kérjük, igényelje a készpénz átutalási megbízást
a 06-23-428-650-es telefonszámunkon.
Hisszük, hogy a legelsõ hazai gyermek szívátültetések egyedülálló, országos je-
lentõségû ügyének támogatásában Ön  is  partnerünk  lesz, és õszintén valljuk:
nincsen nemesebb  és  nagyobb  karácsonyi  ajándék,  mint  egy  halálosan  beteg
gyermek  visszaadott  élete.

Önzetlen segítségében bízva, köszönettel:

Bámer  Imre Dr.  Jakabházy  László
Kuratóriumi elnök Semmelweiss Egyetem egyetemi tanár Ph.D.
Gyermekélet Alapítvány Gyermekélet Alapítvány Kuratóriumi tag

GUSTAIOLO HÍREK

Bábolna, Toldi u. 13.  Tel.: 34/369-771  www.gustaiolo.hu

ÉTKEZÉSI JEGYEKET, VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

Ismét torkos csütörtök
2009. március 19-én 12 órától záróráig

Ízelítõ kínálatunkból:

Ropogós libasült, almás párolt káposztával, 
tört burgonyával 3100,- Ft helyett 1550,- Ft

Rántott camambert, áfonyadzsem, 
párolt rizs 1300,- Ft helyett  650,- Ft

Õszibarack rostos üdítõital 70,- Ft/dl helyett  35,- Ft/dl

A  teljes  választékunkról  érdeklõdjön  személyesen  elérhetõségeinken.

Asztalfoglalás a 34/369-771-es telefonszámon, vagy személyesen az étteremben.
Kellemes torkoskodást kíván Önnek a GUSTAIOLO étterem csapata!

Rendelje meg menüjét nálunk 580,- Ft-ért.
Minden pénteken megrendelheti a következõ hétre. 

Kétféle fõétel közül választhat ugyanazon az áron.
Bábolna területére ingyenes házhozszállítás.
A környezõ településekre 30,- Ft-os felárral.
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A két Krimóczy Árva vármegyé-
ben lakott egy nagyon régi kastély-
ban. Olyan régi volt a kastély, hogy
gerendái, falai ropogtak, recsegtek,
ha szél fújt. Az pedig egész csoda
volt, hogy a kastély fedele még le
nem zuhant. Ott lakott a két
Krimóczy. Szálas, megtermett, szür-
keszakállú emberek. S olyan erõsek
voltak, hogy puszta kézzel sem ijed-
tek meg a farkastól, medvétõl.
Krimóczy Gáspár, az idõsebbik, jó
kedvében kardot szokott eltörni - Il-
lés, az öccse, félkézzel fölemelte a ter-
hes szekeret. Egyszer híre futamo-
dott, hogy a haza hívja a fiait. Kiütött
a szabadság és a falvakban verbunkos
huszárok jártak, táncolva, dalolva
biztatták a legényeket: - Csapj föl,
öcsém, katonának!

Krimóczy Illés így szólt Gáspár-
hoz: - Bátyó, én elmegyek honvéd-
nek!

Gáspár vállat vont. Dörmögött
valamit szürke szakállába:

- Menj, ha kedved van. Én bizony
itthon maradok.

Illés nem sokáig gondolkozott.
Kiválasztott az istállóból egy szürke
lovat, aztán derekára kötötte kardját
és elbúcsúzott a bátyjától. Gáspár,
ekkor így szólt hozzá:

- Ha valami baj érne, ott leszek
melletted.

Elment Illés és sokáig nem érke-
zett semmiféle hír felõle. Krimóczy
Gáspár, vadászott tovább medvére,
farkasra és ha a távoli hegyek körül
néha, ágyúdörgés hallatszott, Gáspár
megsímogatta szürke szakállát:

- Vajjon ott van-e Illés is? - gon-
dolta magában.

Illés bizony ott volt, ahol az ágyú
dörgött. Vitézségével, bátorságával
csakhamar kitûnt bajtársai közül és
hamarosan kapitánya lett egy huszár-
csapatnak.

A Krimóczy huszárjainak nagy hí-
re támadt. Elszánt, vakmerõ legé-
nyek voltak valamennyien. Nem volt
olyan ellenség, amely a huszárok ro-
hamának ellent tudott volna állni.
Mint a sistergõs mennykõ, csapott le
a huszárcsapat az ellenségre.

- Kard ki kard! - hangzott a
Krimóczy kapitány hangja, s az ellen-
ség már akkorára csak a hátát mutat-
ta a robogva közeledõ huszároknak.

Nõtt, nõtt a híre a Krimóczy-hu-

szároknak. Még Gáspárhoz is eljutott
a huszárok híre. Átutazó vándorok,
portyázó honvédek mesélték a falu-
ban, hogy a magyar hadseregben a
Krimóczy-huszárok érdemelték ki a
legvitézebb nevet. Az öreg Gáspár
csak a szakállát csóválta:

- Ejnye, ejnye, már megnézem
magam is azokat a legényeket. Talán
befogad az öcsém közlegénynek a
csapatába.

Amint nõtt a magyarok között a
Krimóczy vitézsége, úgy növekedett
iránta a gyûlölet az ellenségnél. Hej,
vásott az ellenség foga Krimóczyra!
Pedig hát Illés nem igen vigyázott
magára. Mindig ott volt az ellenség
elõtt. Csakhogy kard volt ám a kezé-
ben!

Egy Gobacska nevû rác kapitány
volt a legnagyobb ellensége
Krimóczy Illésnek. Sokszor megker-
gették már Illés huszárjai a rácokat.
Rendesen éppen akkor csaptak le a
huszárok, mikor a Gobacska emberei
javában fosztogatták a magyar falva-
kat. Gobacska addig mesterkedett,
fondorkodott, amíg kieszelte azt a
tervet, amellyel Illést tõrbe csalja.

Az volt a kelepce, hogy Illést hu-
szárjaival becsalja egy mély hegysza-
kadékon, ott aztán, jobbról-balról
megrohanják a huszárokat. A he-
gyekrõl, a sziklák mögé rejtõzve pe-
dig lepuskázzák a legvitézebb huszá-
rokat, anélkül, hogy azok védekez-
hetnének a láthatatlan ellenség ellen.

A rác kapitány terve majdnem si-
került. Egy cigány kém jelentette Il-
lés kapitánynak, hogy a Gobacska
emberei fosztogatják a hegyi falvakat.
Illés kapitánynak se kellett több, lóra
parancsolta az embereit:

- Menjünk, fiúk! - kiáltotta és a
huszárcsapat elnyargalt, hogy csak
úgy porzott utánuk az országút.

Hanem ellenségnek híre-hamva
sem volt. Már estére hajolt az idõ, mi-
kor a sötét, mély hegyszakadékhoz
értek. A hegyszakadékban sûrû
bükkfaerdõ takarta el a hegyek olda-
lát. A huszárok lépésben mentek a
kanyargó ösvényen.

Egyszerre csak erõs puskatûz érte
õket oldalba. Egy-két huszár nyom-
ban lefordult a lováról.

- Kelepcébe csaltak! - kiáltott fel
Illés kapitány. Kereste a kémet, de az
eltûnt akkorára.

A puskagolyók pedig úgy döng-
tek, mint a darazsak.

A lovak megvadulva nyerítettek, a
huszárok dühösen nyargaltak be az
erdõbe.

Ellenségnek sehol semmi nyoma.
Csak a golyók röpködtek a fák közül.

Egyszerre észrevette Illés kapitány
az ellenséget a hegyoldalban.

- Kard ki kard! - kiáltott huszárja-
ira. A huszárok megsarkantyúzták
paripáikat, aztán neki a hegyoldal-
nak!...

Az ellenség elképedve nézte a föl-
felé törõ csapatot. Valóságos istenkí-
sértés volt ott a meredeken fölfelé
törni, lóháton.

Dehát a magyar huszárnak semmi
se lehetetlen.

Az ellenség, szokás szerint gyáván
meg akart futamodni, de Gobacska
emberei élére állott.

- Hát nem látjátok, hogy mi há-
romszor annyian vagyunk! - kiáltot-
ta. - Hisz megesszük õket, ha akar-
juk.

A huszárok csak akkor vették ész-
re, hogy milyen nagy bajban vannak!

De meghátrálni nem szokott a ma-
gyar huszár! Illés kapitány rohant
legelõl:

- Ne féljetek, fiúk, aki a hazáért
hal meg, az egyenesen a mennyor-
szágba jut.

Abban a pillanatban összerogyott
alatta a paripa és õ maga is megsebe-
sülve terült el a földön.

Egyszerre csak az erdõbõl egy ma-
gános, óriási lovas nyargalt elõ, kezé-
ben akkora karddal, amely bátran be-
illett volna vasrúdnak is.

- Rajta, huszárok! - kiáltotta az
óriási lovas és repült szürke szakálla,
amikor az ellenségre vetette magát.
Úgy járt a kezében a kard, hogy hul-
lott az ellenség elõtte. Egy-kettõre
megtisztult a tér.

- Én is Krimóczy vagyok ám! - ki-
áltotta a hatalmas lovas és vágta az
ellenséget, mint a répát.

Krimóczy Illés, mikor fölszedték a
csatatérrõl, már haldoklott. Rámo-
solygott a bátyjára, Gáspárra - mert
hisz õ volt az idegen lovas, - s így
szólt hozzá:

- Éppen jókor érkeztél, kedves bá-
tyám, hogy reád bízhassam a huszár-
jaimat. Szeresd õket, mint ahogy én
szerettem õket.

Gáspár megszorította az öccse ke-
zét:

- Gondját viselem, hogy midõn az
egyik Krimóczy elesik a csatatéren,
nyomban másik álljon a helyébe.

A Krimóczy-huszárok híre, vitéz-
sége továbbra is a régi maradt.

Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Krúdy Gyula: A Krimóczy-huszárok

Kedves Olvasó!
Közeleg legnagyobb nemzeti ünnepünk, március 15-e. 161 évvel ezelõtt Pesten vér nélkül

gyõzött a forradalom. Ezt követõen szabadságunk és függetlenségünk megteremtéséért kö-
zel másfél éven keresztül tartott küzdelmünk. A harcok során voltak dicsõ tettek, bátor ha-
zafiak, akiket ma is példaképül állíthatunk magunk és gyermekeink elé. E sorba tartoztak a
Krimóczy-huszárok is. Krúdy Gyula elbeszélésével emlékezzünk rájuk és a ’48-as hõsökre.
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TISZTELETÉRE
15.00 órakor MEGEMLÉKEZÉS és KOSZORÚZÁS

Ünnepi beszédet mond: 
Bierbauer Imre alpolgármester
Közremûködik:
Anonim Drámacsoport
Cseperedõk Néptáncegyüttes
Helyszín: HÕSI KAPU

kb.15.45 órakor KOSZORÚZÁS
Helyszín: RÉGI TEMETÕ

kb.16.15 órakor KOSZORÚZÁS
Helyszín: 
BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMÛ

(Az emlékmûhöz kb. 16.10 órakor indul az autóbusz
a Régi temetõ bejáratától.)



2009. március 13. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

A farsang, a tél legvidámabb
idõszaka, mely vízkereszttõl ham-
vazószerdáig tart. Ez az utolsó
télvégi ünnep, ezzel zárjuk a te-
let, s kezdõdik a tavaszvárás. 

„Ne legényeskedj február,
Országodnak vége már!
Hiába jössz fagyos széllel,
Szövetkezve havas téllel,
Tavasz herceg hada vár.
Hidd el, legénykedni kár!’’
– hiszen megyünk ki a télbõl,

ami a hosszú január után különö-
sen biztató. Itt az utolsó alkalom
a mulatságra, mert következik a
Húsvétig tartó nagyböjt. 

Projekt módszerrel dolgoztuk
fel az óvodában ezt a hálás témát,
amely módszerrõl e lap hasábjain
már korábban részletesen beszá-
moltunk. 

Több héten keresztül készül-
tünk a gyerekekkel, elsõ lépés-
ként feldíszítettük a csoportszo-
bákat, öltözõket, melyhez színes
díszítõ szalagokat hajtogattunk.
Az ovi-galérián érdekesebbnél
érdekesebb kalapok kerültek ki-
állításra, melyeket a gyerekek
hoztak otthonról. Tréfás verseket,
mondókákat tanultunk, s közben
elkezdtük készíteni az óvodai far-
sangi bál kellékeit. Ezeket az egy-
szerû álarcokat, szemüvegeket,
kalapokat maguk vágták, festet-
ték, ragasztották a gyerekek, s
természetesen tervezgették, hogy
milyen maskarába, jelmezbe öl-
töznek az ovis farsangra. Az óvó-
nõk is kiválasztanak egy tréfás
mesét, melynek dramatizálásával
szereznek örömet az apróságok-
nak. 

E projekt megvalósítását tette
még színesebbé a Kék csoportba
meghívott vendégünk Török Sán-
dor, aki e téma a Farsangi népszo-
kások legavatottabb képviselõje, s

akit nagy szeretettel és érdeklõ-
déssel vártak a gyerekek. A be-
szélgetés során kiderült, hogy a
gyermekeknek számos ismerete
van már a farsangról, de olyan
népszokások is szóba kerültek
most, amelyre eddig nem tértünk
ki részletesen. Ilyen pl. hogyan
ûzik el a telet, hogyan csúfolták ki
azokat a legényeket, lányokat,
akik nem találtak maguknak párt,
milyen hangszereken húzták a
talpalávalót, vagy melyek a far-
sang jellegzetes ételei és még so-
rolhatnánk. 

Végezetül Sanyi vezetésével
mi is táncra perdültünk – egy
csárdásra –, melynek ez alkalom-
mal megismertük a forgás és ug-
rás változatát. 

A farsangi idõszakban a mu-
latság közeledtével valamennyi
csoportunkban olyan programo-
kat, élményeket igyekszünk biz-
tosítani, amik segítik a jókedv fo-
kozását, valamint a zene és a tánc
iránti érdeklõdés fenntartását a
gyerekekben. Ezért esett a vá-
lasztás a pillangós csoportban a
hangszerekkel való ismerkedésre.

A projekt módszer keretében
két hétig foglalkozunk egy-egy té-
mával. 

Az elsõ hét mindig a gyûjtõmun-
káé: a témához kapcsolódó tár-
gyak, élmények összeszedése és
elrendezése megtörténik. A gye-
rekek otthonról a család segítsé-
gével könyvet, hangszereket hoz-
tak. A családtagok közül ketten
voltak olyan segítõkészek (a gye-
rekek nagy-nagy örömére), hogy
személyesen is megjelentek hang-
szereikkel és zenéltek nekünk.
Dr. Novadovszky Nóra szintetizá-
toron, Németh Kristóf pedig sza-
xofonon és gitáron játszott ne-
künk a csoportszobánkban. A

moziban is láthattunk egy zenés
darabot a Los Andinos együttes
elõadásában.

A második hét a feldolgozásé.
Az elsõ heti tapasztalatok, élmé-
nyek, eszközök csoportosítása,
megbeszélése folyik a témához
kapcsolható irodalmi, ének-ze-
nei, mozgásos és ábrázolási tevé-
kenységek során, mikrocsoport-
ban.  Nálunk a két hét folyamán
megismerték a gyerekek a hang-

szerek fajtáit, felismerték a leg-
gyakoribbakat a hangjukról és ki-
próbálhatták valamennyit. Sõt
mindenki készített magának egy
csörgõdobot is. Mindennap ze-
néltünk és táncoltunk is, hiszen a
mozgással összekapcsolt zene
igazi örömforrás.

Nagy Lászlóné
és Szendi Józsefné
óvodapedagógusok

Tánccal várták a tavaszt

Február 21-én, szombaton Mátyás Napi Tavaszváró Néptánc ta-
lálkozót tartottak Nagyigmándon, melyen  a Cseperedõk néptánc-
csoportot a nagyok  képviselték a tõlük  megszokott nagyszerû elõ-
adással. A fellépések már a délelõtti órákban elkezdõdtek, melye-
ken a környezõ településekrõl, valamint szlovákiából is képvisel-
tették magukat a népi  hagyományokat õrzõ tánc-, és népdal cso-
portok. A nap folyamán citeramuzsika is megszólalt, melyet ének-
kel is kísértek a lelkes fellépõk. A Cseperedõk csoportja Bors Eri-
ka, és Török Sándor kíséretében, és táncos közremûködésében
vett részt a találkozón, melynek az igmándi Mûvelõdési Ház adott
otthont immár 10. alkalommal. A szép tavaszi virágokkal díszített
színpadon a mozgalmas, és lendületes „Bonchidai román táncok”
koreográfiáját láthattuk táncosainktól. Magával ragadó elõadásuk-
kal a közönséget is szinte táncra késztette. 

A várakozás perceiben a készséges szervezõk által kínált finom
süteményeknek, zsíros kenyérnek és teának örülhettek a résztve-
võk. 

Reméljük a színes népviseletek forgatagával, vidám hangulatú
zenés elõadásokkal sikerült „Jégtörõ  Mátyásnak” segíteni, hogy a
tavasz mihamarabb megérkezzen hozzánk.

Mohácsi Gáborné

Az óvodások hangulati
elõkészítése a farsangra
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Dudavarázs koncert a Szabadidõközpontban
Február 14-én, délután négy

órától a Dudavarázs zenekar
koncertjét élvezhette a közön-
ség a Szabadidõközpontban. A
négytagú együttes a zene segít-
ségével elkalauzolta a jelenlé-
võket a magyar nyelvterület
több tájegységére, többek kö-
zött Moldvába, a Felvidékre és
Somogy megyébe. A nézõtéren

ülõk sok ismerettel is bõvülhet-
tek, hiszen minden zeneszám,
illetve ének elõtt részletesen el-
mondták, hogy honnan és kitõl
gyûjtötték a dallamokat, illetve
egy-egy nem közismert „zene-
szerszámot” be is mutattak. A
zenekar célja, amint azt a kon-
cert elején megtudhattuk, a ha-
gyományos hangszerek – duda,

furulyák, koboz, stb. – megis-
mertetése és népszerûsítése,
mivel a mai világban egyre job-
ban eltûnnek, kimennek a di-
vatból. Pedig valamikor, nagy-
apáink korában, sokszor egy
dudára, vagy citerára mulattak
a bálokon, s így is jól érezték
magukat. Az elõadást követõen
az elõcsarnokban folytatódott a
program, ahol a Dudavarázs ze-

nekar muzsikájára moldvai tán-
cokat tanulhatott, illetve tán-
colhatott a kis létszámú, de an-
nál lelkesebb közönség. Bíz-
zunk abban, hogy minél több
hasonló rendezvényt tudunk vá-
rosunkba hozni, és elõbb –
utóbb nálunk is tömegeket kö-
szönthetünk ezeken a progra-
mokon.

T. S.

Óvodánkban a február a far-
sang jegyében telt, hiszen a min-
dennapi készülõdés mellett a
Szabadidõközpontban megte-
kinthettük Az ellopott láma címû
zenés mesejátékot a Los Andinos
együttes elõadásában. 

A darab kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt tetszett, annak elle-
nére, hogy a mû egy távolai táj
(Andok) zenei világából mutatott
be egy szeletet. 

Maga az elõadás egy „Pepe”
nevû pásztorfiúról szólt, aki el-
veszett lámáját kereste, s persze
meg is találta az amaruk (perui
mitológiából ismert gonosz lé-
nyek) földjén. Mindeközben
betekintést kaphattunk az
andoki népzene színes világába,
megcsodálhattuk e táj jellegze-
tes kézimunkáinak motívumait,
amik a díszleteket tették még
varázslatosabbá. Megismerked-
hettünk az Andok-hegység jel-
legzetes állataival is (kolibri,
tatu, kondorkeselyû, tengeri-
malac). A mesejátékot magyar
nyelven elhangzó énekek is szí-
nesítették. A dalok hagyomá-
nyos hangszereken szólaltak
meg, amelyek közül a pánsíp
volt a legérdekesebb a gyerme-
kek számára, hiszen ezt nagyon
kevesen ismerték. 

A kellemes hangulatú elõadás-
ba még az ovisok is bekapcsolód-
hattak, hiszen a „láma keresõ

dalt” az együttes tagjai megtaní-
tották a nézõkkel is. 

A mese végén a gyermekek
hangos tapssal jutalmazták a Los
Andinos mûsorát, ami nagymér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy
megismerhettük ezt a távoli kul-
túrát, és zenei élménnyel gazda-
godva térhettünk vissza az óvo-
dánkba.

Köszönjük Török Sándor szer-
vezõnek ezt a kellemes egy órát. 

Kériné Váradi Marianna
óvodapedagógus

Zenés elõadás óvodásoknak

Február 10-én, a délelõtti órákban gyermek zsivaj
töltötte be a Szabadidõközpont színháztermét. Ám
amikor a Los – Andinos együttes elkezdett zenélni
és énekelni, alább hagyott a zajongás és minden
gyermek az érdekes hangszereket, ruhákat, és per-
sze a számukra szokatlan zenét kezdte figyelni.
Óvodásaink és iskolánk alsó tagozatos tanulói „Az
ellopott láma” történetét ismerhették meg az elõ-
adás alatt. Közben segítettek Pepének, a pásztorfiú-
nak, aki szomorú volt eltûnt állata miatt, és közösen
énekelték a dalt, amivel elõ tudták csalogatni a lá-
mát. Nagy izgalommal követték végig útját, közben
különféle állatok jelentek meg a színen, akik varázs-
latos dolgokat ajándékozván, segítséget nyújtottak
neki eljutni a nagy tó közepén lévõ szigetre, ahol az
amaruk tartották fogságban az ellopott lámát.

Nekünk, felnõtteknek is érdekes volt az elõadás,
hiszen felfedezhettük a párhuzamot a magyar és a
dél-amerikai mese és mondavilág között. Láthattuk,

hogy abban a világban is milyen nagy kincs a sze-
gény pásztoroknak az egyetlen állata. Nálunk, a
Kárpát-medencében e történet párhuzamaként az,
„A juhait keresõ pásztor” történetét állíthatjuk. Eb-
bõl is kitûnik, hogy a népi kultúra egyetemes, hiszen
minden nép a saját örömét, gondját, a világról, ter-
mészetrõl tapasztalt tudását fejezi ki abban. Fõleg a
mesék engednek meg nagyon nagy szabadságot, hi-
szen ott minden megtörténhet. Mai, racionális vilá-
gunkban sokszor bolondnak, álmodozónak nevezik
azt az embert, aki vágyait elmeséli. Ezt régen a nép-
mesékben tehették meg, s majdnem mindenki értet-
te, s átérezte.

No, de térjünk vissza a Los – Andinos együttes
mûsorához, melyrõl nyugodtan elmondhatjuk, hogy
oly módon vitték színpadra a történetet, mely szóra-
koztató, kissé modernebb felfogású, és a gyermekek
számára teljesen érthetõ volt. Mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy az elõadás után két héttel, a tanórák
közti szünetben a „láma csalogató dalt” énekelték
néhányan az iskolában. T. S.

,,Az ellopott láma’’
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Január 30-án a Bábolnai
Szabadidõközpontban tûzték
fel a szalagot a Pettkó-
Szandtner Tibor Lovaskol-
légium és Szakiskola végzõs

diákjainak ünnepi ruhájára. A
szalagavató est a három osz-
tály bevonulásával kezdõdött,
majd mint ahogyan az Ma-
gyarországon minden iskolai

rendezvényen szokás, felcsen-
dültek a himnusz dallamai.

Az esemény Pelczéder Zol-
tán iskolaigazgató ünnepi be-
szédével folytatódott, aki Jó-
zsef Attila sorait idézve elsõ-
sorban a tudás megszerzésé-
hez való türelemre hívta fel a
diákok figyelmét. A beszédet
követõen a három végzõs osz-
tály diákjai egymás után a
színházterem színpadán kap-
ták meg osztályfõnöküktõl a
szalagot.

A program fényképekbõl és
videófelvételekbõl összeállí-
tott filmvetítéssel folytató-
dott, majd a végzõsök – igaz
ekkor már báli ruhában – osz-
tályonként adtak a megjelent
vendégeknek ízelítõt társas-
tánc tudásukról. A táncok
után a diákok pezsgõs koccin-
tással búcsúztak el az iskola
igazgatójától, egymástól. ta-
náraiktól és jelképesen a bá-
bolnai lovasiskolától is.

Nagy Attila István

Szalagavató
a lovasiskolában

Fórum  a
munkanélküliségrõl

Február 10-én a délelõtti órákban
önkormányzati fórumot tartott a Kö-
zép-Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ Komáromi Kirendeltsége. Az
eseményre meghívót kaptak a Komá-
rom-Bábolna Kistérséghez tartozó tele-
pülések önkormányzatai a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzatok és a Család-
segítõ Szolgálatok képviselõi is. A Ko-
máromban tartott fórum fõ témája ter-
mészetesen a jelenlegi recesszió okozta
munkanélküliség alakulása volt.

A Komárom-Bábolna Kistérség a
gazdasági világválság elõtt a régió egyik
legjobb helyzetû területének számított
a foglalkoztatottság tekintetében. En-
nek fõ fundamentumát pedig a Komá-
romi Ipari Park 16 cége alkotta. Most
azonban a munkanélküliség csakúgy,
mint mindenhol a világon rohamosan
emelkedik itt is. Ennek legfõbb oka pe-
dig az, hogy a Komárom-Bábolna Kis-
térség munkaerejének nagy részét fog-
lalkoztató Komáromi Ipari Park 16 cé-
ge közül 13 az elektronikai iparban,
vagy annak beszállítójaként tevékeny-
kedik, amelyet a recesszió szintén nem
hagyott érintetlenül. Ennek hatására -
a Komáromban tartott tájékoztató fó-
rum szerint - a város ipari parkjában
mûködõ cégek a jelenleg már megvaló-
sított létszámleépítések mellett várha-
tóan a következõ hónapokban is dolgo-
zókat küldenek majd az utcára.

A Komáromi Ipari Park munkásai
között természetesen találhatóak bá-
bolnaiak is. 2008. végén Bábolnán már
108 regisztrált álláskeresõ volt, ami jó-
val magasabb, mint az elõzõ években
mért átlag. Komárom-Bábolna Kistér-
ségben a Magyarországra is begyûrûzõ
gazdasági recesszió hatására hónapok
alatt körülbelül 20%-kal lett magasabb
a munkanélküliek száma, mint koráb-
ban. A negatív tendencia azonban már-
cius végéig várhatóan még csak foko-
zódni fog.

Katona József a Regionális Munka-
ügyi Központ Komáromi Kirendeltségé-
nek vezetõje úgy gondolja, hogy elsõ-
sorban azok válnak jelenleg munka-
nélkülivé, akiknek nincs, vagy a piacon
nem igazán versenyképes képesítés
van a kezükben. Katona József ezért
úgy látja, hogy az említett álláskeresõk-
nek a regisztrációban töltött idõt elsõ-
sorban egy új, versenyképesebb szak-
képesítés megszerzésére kéne fordíta-
niuk, annak érdekében, hogy a mun-
kaerõpiacra való visszakerülés esetén
már jobb kondíciókkal indulhassanak
a versenyben.

Katona József kitért arra is, hogy a
Munkaügyi Központok szerte az ország-
ban számtalan pályázatot nyújtanak a
munkáltatóknak, amelyek célja elsõ-
sorban a jelenleg foglalkoztatott mun-
kaerõ megtartása lenne. Jegyezzük
meg gyorsan, hogy ezek a pályázatok a
már munkanélküliekké váltak helyze-
tén vajmi keveset változtatnak, hiszen
céljuk a jelenleg foglalkoztatottak szá-
mának megtartása lenne.

NNaaggyy  AAttttiillaa  IIssttvváánn
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Farsang az óvodában
Február 20-án óvodásaink is jelmezekbe bújtak. Farsangi „mulat-

ságot” rendezett minden csoport a saját szobájában. A gyermekek
és az óvó nénik sok-sok érdekes maskarát öltöttek magukra. Láthat-
tunk bohócot, lovagot, tündért, királylányt, focistát, indiánt, pillan-
gót, cicát, méhecskét, oroszlánt, békát, hódot, de ott volt Mici Mac-
kó és Füles is. A gyermekek vidáman, felszabadultan mondták a ta-
nult verseket, énekelték az énekeket, játszottak és táncoltak. Igazi
farsangi hangulat hangjai szûrõdtek ki a folyosókra. Miközben a
gyermekek „mulatoztak”, a konyhán szorgos kezek sütötték a far-
sangi fánkot, melyet minden csoportban jóízûen ettek meg a gyer-
mekek. T. S.

Farsangi körkép

Álarcosbál az alsósoknál
Az idén február hatodikán tartottuk hagyományos bálunkat.

Versenyt hirdettünk az osztályok között, a fõdíj egy torta volt. Az
az osztály nyerte meg, amelyikben a legtöbben beöltöztek. Az idén
a másodikosoknak kedvezett a szerencse.

Nagyon sok jó és ötletes maskarás volt. Köszönet a szülõknek és
a nagyszülõknek, akik lehetõvé tették, hogy a kicsik is kivegyék ré-
szüket a vidám mulatságból. A bál elõtt tombolát is árusítottunk
nagyon nagy sikerrel. A nyereménytárgyakat a szülõktõl kaptuk,
köszönet érte. Volt nyitótánc a moderntáncra járók jóvoltából, játék
nevelõi irányítással és tánc. A gyerekek enni és innivalóval is felsze-
relkeztek.

Ezen a délutánon kicsit más oldalukról is láthattuk tanulóinkat.
Jó volt látni felszabadult örömüket.

Szántó Zoltánné
munkaközösség vezetõ
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Felsõs farsang, 2009
2009. február 13-án rendeztük meg az általános iskolában a fel-

sõs farsangot. A bált a 7. és 8. osztályos tanulók által összeállított
zenés-táncos mûsor nyitotta meg. A hip-hop tánc, a gitárszó, a has-
tánc, valamint a japán zenére elõadott tánc mind megalapozta az
est hangulatát. Ezután következtek az osztályok mûsorai, melyek

szintén nagy sikert arattak.  6 osztály mutatta be a hetek óta gya-
korolt produkcióit. A zsûri által legjobbnak ítélt mûsort a 7. c-s
„Megasztárosok” adták elõ, jutalmuk egy szép torta volt. Aki meg-
éhezett, megszomjazott, a klub elõtt zsíros kenyeret és teát fo-
gyaszthatott, valamint a büfé is nyitva tartott. Türelmetlenül vár-
ták a gyerekek a tombolahúzást, ahol sok szép ajándék talált gaz-
dára. A bál csúcspontja az estig tartó disco volt, melyen tanulóink
a remek zenékre remekül táncoltak. Kovács Judit
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,,Itt a farsang, áll(t) a bál!’’
Február 11-én a Bábolnai Idõsek Klubjában, az elmúlt évek hagyomá-

nyaihoz híven fánksütéssel kezdték a napot. Az asszonyok már reggel el-
kezdték dagasztani, gyúrni a tésztát, melybõl megsütötték a farsang jel-
legzetes süteményét, a fánkot. A finomságot ezután a klub tagjai közösen
fogyasztották el. Február 19-én a Bástya Sörözõben folytatódott idõsebb

lakosaink farsangolása. A Bábolnai Alapszolgáltató Központ zenés estet
rendezett városunk nyugdíjasainak. Sok ötletes jelmezzel szórakoztatták
a jelenlévõket a vállalkozó szellemû idõsebbek, akik maskarába bújtak.
Volt ott rikkancs, bohóc, madárijesztõ, kofa, gimnazista lány, boszorkány,
karate mester, kakas, török basa és háremhölgyei, de láthattuk Dollyt és
Szandit is. A jelmezesek bemutatóját követõen késõ estig „állt a bál”, me-
lyet csak a tombolasorsolás szakított félbe. A fõdíj egy torta volt, melyet
a piros 55-ös szám tulajdonosa vehetett át. T.S.



Február 21-én tizedik alka-
lommal került megrendezésre a
Szülõk-nevelõk bálja, melynek
az idei évben is a Bábolna Sport-
csarnok adott otthont. A szerve-
zõk hosszas elõkészülete után
este nyolc órakor Peresztegi
Gáborné igazgatónõ nyitotta
meg a bált. 

Az eddigiektõl eltérõen az
idén elmaradt a már hagyomá-
nyos szülõk- nevelõk mûsora. 

Helyette az est elsõ részében
az elmúlt tíz év mûsoraiból a
legszórakoztatóbb  pillanatokat
válogatta ki Hantos Péter. A
közönség tetszését figyelve iga-
zán nagy sikerrel. Balogh Tibor
humorban bõvelkedõ bevezetõje
után visszatekinthettünk  az
elõzõ évek mûsoraira. Jó volt új-
raélni a kilenc év legfelejthetet-
lenebb perceit. A folytatásban a
Bábolnai Idõsek Klubjának mû-
sorát láthattuk, mely hatalmas
tetszést aratott. 

Buza Gézáné, Fekete Lász-
lóné, Koncz Józsefné, Morovicz
Józsefné, Neszi Józsefné és
Márkusné Major Ida igazán kel-
lemes perceket szerzett a bálozó
közönségnek. 

Az est hátralévõ részében
tánc és a sok-sok tombolatárgy
kisorsolása emelte a hangulatot. 

A bálozók egy része záróráig,
hajnali négyig folytatta a mula-
tozást.

Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik

munkájukkal illetve anyagi és
szellemi támogatásukkal hozzá-
járultak az est sikeréhez. Kö-
szönjük a szereplõknek, hogy
szabadidejüket és energiájukat
áldozták a rendezvény sikeréért.
A közel 350 ezer forint bevétel
az  Iskolánkért Alapítvány
számláját gyarapítja, melyet is-
kolai eszközök beszerzésére for-
dítunk.

Köszönetet mondunk azok-
nak a cégeknek, szervezetek-
nek, vállalkozóknak és magán-
személyeknek, akik a Szülõk-
nevelõk bálját 2009-ben támo-
gatták (ábécé sorrendben):
Aliter-P Kft.; Árvarázs; Bábol-
na Hús - Debreceni Tibor; Bá-
bolna Város Önkormányzata;
Bábolnai Idõsek Klubja;
Bioporta - Katona Lászlóné;
Bódis Ildikó; BTV; Bûvölet já-
ték-ajándék; Carmen Divat -
Szakács Lászlóné; Coop 139. sz.
ABC; Czigány Márta;
Csöbönyei – Pábli Bt.; Dr. Fa-
ragó Ügyvédi Iroda; Dr.
Faragóné Dr.Novadovszky Nó-
ra; Dr. Horváth Klára; Duna
Takarék; FlorAgro-Gazdabolt;
Fõnix virágüzlet – Csicsatka
Judit; Füredi Sándorné;
Gustaiolo Étterem; Hantos Pé-
ter; Horgászbolt – ifj. Prekler
László; IKR Zrt.; Irodacent-
rum; Kéri József; Kínai üzlet;
Kiss András; Kiss János; Kul-
csár Pékség; Lovasbolt; Mária
patika – Capsula Bt.;

Márkaszervíz – Molnár Márk,
Pohl Tamás; Mc Donald’s –
Lendvai Árpád; Ménesbirtok
Kft.; Nagy Károly és a köz-
munkások; Nagy Lõrincné;
Nagy Zoltán; Nagyné Mürkl
Bernadett; Optika Photo Holl
– Ferencz Katalin; Peresztegi
Gáborné; Péter Attila és csa-

ládja; Pintér Tibor; Piszton Ka-
talin; Rákóczi Szövetség Bábol-
nai Szervezete; Reál Manna
Diszkont; Sáhóné Horváth
Márta; Simon Péter; Szilágyi
Ágnes; Tanos Lászlóné;
Tornyosné Vas Mónika; Veres
Zoltán és családja; Vida László.

(Hantos)
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SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA

TÁJÉKOZTATÁS!
Értesítjük a horgásztagokat,

hogy a 2009. évi tagdíj befizetésre
még lehetõség van 

április 15-én (szerdán) 15-17 óráig.
A befizetés helye: 

Bábolna Szabadidõközpont
Balogh István

HE-elnök
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A tavaszi szezon elsõ mérkõ-
zését hazai pályán döntetlennel
zárták a BSE tekézõi. A XI. for-
dulóban aztán Székesfehérvár-
ra látogattak, a KÖFÉM SC
otthonába. Õsszel is ellenük ját-
szották második meccsüket, ak-
kor idehaza, és bravúros 7:1
arányú gyõzelmet arattak. Ez-
úttal idegenben sajnos nem si-
került felülmúlni ellenfelüket.
Hiába dobott szinte mindenki
500 fa fölött, hiába állított be
Morvai Gábor 578 fával pálya-
csúcsot, a székesfehérváriak is
remek napot fogtak ki. A kitû-
nõ teljesítmények ellenére
együttesünk 6:2 arányú veresé-
get szenvedett, és még így is tar-
totta a tabellán elfoglalt hato-
dik helyét.

A XII. fordulóban Budapest-
re, az Olajos TK otthonába lá-
togattak tekézõink. Õket is
megverték már egyszer 7:1-re,

most is nyerni mentek. Most
sokkal nehezebbnek bizonyult a
játék, mint korábban, hazai pá-
lyán. Viszont sikerült kiharcolni
a gyõzelmet annak ellenére is,
hogy hiányzott Körmendi Imre,
aki eltörte az ujját, és helyette
ifjúsági játékosként Szeimann
István szerepelt – 2,5:5,5 arány-
ban -, mely úgy kellett a csapat-
nak, mint egy falat kenyér az
éhezõnek. Együttesünk ezután
is a hatodik helyet birtokolhatta
a tabellán.

Ismét idegenbeli mérkõzés
következett a XIII. fordulóban
a Lénárd-Team Tata SE gárdája
ellen a Csépen. A játékosok el-
mondása szerint rendkívül rossz
pályán kellett játszaniuk, ami
jelentõsen visszavetette teljesít-
ményüket. A tavalyi 4:4-es dön-
tetlen után ezúttal sem sikerült
legyõzni a tatai (csépi) együt-
test, 6:2 arányban vesztettünk.

A fenti eredmények dacára
még mindig tartja együttesünk
a tabellán elfoglalt hatodik he-
lyét.

Az NB II-es bajnokság mel-
lett játékosaink egyéni verse-
nyen is megmérették magukat.
A Bábolnán megrendezett feb-
ruár 14-i megyei döntõbe 3 te-
kézõnk jutott be: Balom Sándor,
Körmendi Zoltán és Szilágyi
András. A területi döntõbe a
résztvevõk közül huszonnégy
versenyzõ juthatott tovább, kö-
zülük Körmendi Zoltán a tizen-
harmadik, Szilágy András pedig
a huszonegyedik helyen kvalifi-
kálta magát.

EREDMÉNYEK:
XI.  forduló
KÖFÉM  SC-BBábolna  SE 6:2
A BSE játékosai: Skuba Zoltán (501 fa),

Szilágyi András (485 fa), Körmendi Zoltán
(573 fa), Morvai Gábor (578 fa), Körmendi
Imre (530 fa), Balom Sándor (548 fa).

XII.  forduló
Olajos  TK-BBábolna  SE 2,5:5,5
A BSE játékosai: Torma József (474 fa),

Körmendi Zoltán (495 fa), Morvai Gábor
(514 fa), Szeimann István (432 fa), Barányi
Ferenc (470 fa), Balom Sándor (535 fa).

XIII.  forduló
Lénárd-TTeam  Tata  SE-BBábolna  SE  6:2
A BSE játékosai: Szeimann István (433

fa), Torma József (472 fa), Barányi Ferenc
(438 fa), Körmendi Zoltán (442 fa), Morvai
Gábor (469 fa), Balom Sándor (450 fa).

TEKE – Nehéz tavaszi kibontakozás

www.btv.hu
Újdonság a Bábolnai Televízióban. 

Keresse a www.btv.hu weboldalt. 
Válogathat aktuális mûsorainkból,

böngészhet képújság-hirdetések között,
olvashatja a Bábolnai Fórum címû
havi lap régebbi és friss példányait.

www.btv.huMEGHÍVÓ
V. MÁTRAY-HÁZ KFT

KÉZILABDA KUPA
Idõpont:

2009. március 14., 9.30–15 óra

Helyszín:
Bábolna Városi Sportcsarnok

Részt vevõ csapatok:
Bábolna, Baj, Audi Eto Serdülõ 2, Lábatlan

09.00 Megnyitó
09.30–10.15 Eto Serdülõ 2–Bábolna
10.25–11.10 Baj–Lábatlan
11.20–12.05 Lábatlan–ETO Serdülõ 2
12.15–13.00 Bábolna–Baj
13.10–13.55 Baj–ETO Serdülõ 2
14.05–14.50 Lábatlan–Bábolna

15.00 Eredményhirdetés

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

III. Nyusziváró ovikupa 
2009. április 11-én, szombaton 9 órakor

négy csapat részvételével

a Bábolna Városi Sportcsarnokban

A bábolnai Arborétum vadasparkjában a szarvasok biztonságban
érezhetik magukat a havas, kicsit zordabb téli napokon is.



2009. február 22-én Pannon-
halmán kézilabda vándorkupára
került sor, melyre csapatunk is
meghívást kapott. Három Gyõr-
Moson-Sopron megyei kézilab-
dacsapat a Pannonhalma,
VKLSE (Gyõr). Fertõszentmik-
lós és Bábolna vett részt ezen a
tornán. A szomszéd megyei csa-
patok mindhárman megyei elsõ
osztályban játszanak. Mivel a téli
felkészülésünkbe beillet ez a
megmérettetés, örömmel elfo-
gadtuk a meghívást. A kupa lebo-
nyolítása a következõképpen zaj-
lott: mindenki játszott mindenki-
vel 2x 20 perc játékidõvel. A bá-

bolnai csapat mérkõzésein a kö-
vetkezõ eredmények születtek:
Bábolna- Pannonhalma: 20-19,
Bábolna- VKLSE: 26-16, Bábol-
na- Fertõszentmiklós: 20-17.

Három gyõzelemmel és nagy-
szerû játékkal sikerült megnyer-
ni a 2009. évi Pannonhalma Ku-
pát lányainknak! Fiataljaink is
sok szerepet kaptak a meccsek
során, melyet kiváló játékkal és
gólokkal háláltak meg. Nagysze-
rû hír továbbá az is, hogy a torna
gólkirálynõje 22 lõtt góllal csapa-
tunk egyik kiválósága Pásztor
Ágnes lett! Szívbõl gratulálunk
az elért szép sikerhez és ugyan-

ilyen jó folytatást kívánunk a
március 22-én rajtoló megyei
bajnoksághoz!

A téli szünet alatt sikerült fej-
leszteni kézilabda csapatunk fel-
szerelését. Új mezgarnitúrát és

melegítõt kapott minden csapat-
tag. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni dr. Almádi Miklósnak és
Baranyai Magdolnának, hogy
anyagilag hozzájárultak ennek
megvalósításához!

KÉZILABDA

Lányaink megnyerték 
a Pannonhalma Kupát

Március 15-én a hosszú téli
szünet után a tizenhatodik for-
dulóval kezdetét veszi a megyei
elsõ osztályú labdarúgó-bajnok-
ság tavaszi szezonja. A BSE fo-
cistái Zsámbékon kezdenek,
akik ellen az õszi fordulóban
idehaza 3 : 0 arányú vereséget
szenvedtek. Ellenfelünk az elsõ,
míg csapatunk a tizenharmadik
helyrõl várja a visszavágót.

A téli szünet – mint minden
labdarúgócsapat számára – Bá-
bolnán is a felkészülés jegyében
telt. Amint azt elõzõ lapszá-
munkban olvashatták, edzõ és
szakosztályvezetõ váltás tör-
tént. Szabó Attila helyett Nagy
László irányítja ezután labdarú-
góinkat, aki az edzõi feladatok
mellett a szakosztályvezetõi te-
endõket is ellátja. 

A tél az átigazolások idõsza-
ka is. Az egyesületek a január
20. és február 20. közti egy hó-
napban frissíthetik játékosállo-
mányukat. A BSE-nél is volt
némi mozgás e tekintetben.
Elõször a távozókról, illetve
azokról, akikre Nagy László
edzõ sérülésük, vagy egyéb
problémák miatt hosszabb ideig

nem számíthat. Dömötör József
távozott a csapatból, és
Tárkányban folytatja tovább.
Takács Mihály keresztszalag
szakadás miatt fog hiányozni -
õt januárban mûtik -, Horváth
Miklós térdmûtét elõtt áll, Bõ-
sze Csaba pedig szívproblémák
miatt nem játszhat. Frank Atti-
la, Torda Norbert és Ollé István
eddig nem jelentek meg edzé-
sen, Nagy László még nem tud-
ja, mi lesz velük. A téli mûfüves
bajnokságon már bemutatko-
zott Mogyorósi Balázs sem foci-
zik tovább Bábolnán, õ munka-
helyi elfoglaltságai miatt nem
tudja vállalni a játékot.

Négy új labdarúgót üdvözöl-
hetünk a BSE 22 fõs kereté-
ben. Márkus József jelentke-
zett játékra a csapat edzõjénél,
aki korábban már szerepelt
Bábolnán, most pedig Ácsról
igazolt át, belsõ védõt fog ját-
szani. Két mezõörsi labdarúgót
igazolt még együttesünk. Sza-
bó Balázs jobb oldali védõként,
Lanczendorfen József pedig
csatárként fog bemutatkozni.
Még egy fiatal csatárt ismerhe-
tünk meg majd Mészáros Gá-

bor személyében, akit Mind-
szentpusztáról sikerült Bábol-
nára igazolni.

Nagy László lapunknak arról
is beszámolt, hogy korábbi bá-

bolnai játékosokat is megkere-
sett, akik most Banán rúgják a
bõrt, de õk úgy döntöttek, hogy
maradnak jelenlegi egyesüle-
tüknél.

22. oldal 2009. március
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LABDARÚGÁS: megyei elsõ osztály 

A BSE az õszinél jobb eredmények reményében várja
a március 15-i szezonkezdést

A felkészülési mérkõzésekrõl

www.btv.hu

A mérkõzéseken a váltakozó
eredmények ellenére nem val-
lottunk szégyent, a játékosok bát-
ran belementek a párharcokba,
voltak szépen kidolgozott táma-
dásaink. A gyakorolt játékrend-
szerben a kapott gólok egyéni
hibákból születtek . Sok bíztató
jelet láttam csapatjáték szinten.
Ugyanakkor arra is jók voltak a
találkozók, hogy kijöjjenek bi-
zonyos hibák, amikre oda kell
figyelnünk. Például sok felesle-
ges szabálytalanságot követünk
el a védõ-harmadban és az ol-
dalszabadrúgásokból is sok
gondunk akadt. Nem engedhet-
jük meg magunknak az ilyen
jellegû hibákat. Problémát je-
lent a sok eladott labda is. A
cél: ha nem is tudjuk folytatni a
játékot, azért megtartsuk a já-
tékszert. 

Gondot láttam a motivált-

sággal, de ezt még a fáradtság-
nak tudtam be.

Örvendetes, hogy az újonnan
igazolt játékosok beépítése a
csapatba - a rendszeres edzés és
mérkõzéslátogatottságból adó-
dóan - eredményesnek látszik.
Fiatalok, de megtiszteltetésnek
érzik, hogy a Bábolna csapatá-
ban futballozhatnak. A bajnok-
ság megkezdéséig játszunk még
két felkészülési mérkõzést. Na-
gyon fontos, hogy a csapat higy-
gyen az elvégzett munkában és
a csapatszellem, valamint a csa-
pategység erõsödjön.

Bábolna–Bajcs 1:5
Bábolna–Bõny 3:1
Bábolna–Gyirmót U19 1:2
Bábolna–Gyõrszemere 0:6
Bábolna–Gönyû 3:3
Bábolna–Tárkány 5:1

Nagy László 
szakosztályvezetõ
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A sportcsarnokban február 8-án 10
csapat részvételével került megrende-
zésre a „Farsangi Kupa” elnevezésû te-
remlabdarúgó torna. Ezúttal a megye
több településérõl, sõt, még Rév-Komá-
romból is érkezett csapat a megméret-
tetésre. A csoportmérkõzéseket követõ-
en a döntõkre január 15-én került sor. 

A tíz együttes két csoportban vívta
küzdelmeit a selejtezõ mérkõzéseken.
Az „A” csoportban kiegyenlített erõk

harca folyt az elsõ két helyezésért. Há-
rom csapat is azonos pontszámot ért el,
ezért nehéz volt eldönteni a továbbjutás
kérdését. Több rúgott góllal elsõ helyen
a szendiek, másodikként pedig a komá-
romi tûzoltók gárdája biztosította helyét
az elõdöntõben. A „B” csoportban már
másként alakultak az erõviszonyok. A
„Bástya sörözõ” csapata könnyedén és
határozottan verte ellenfeleit és elsõ he-
lyen jutott tovább, míg csoport máso-

dikként a tatai katonacsapat is meggyõ-
zõ játékkal biztosította részvételét az
elõdöntõben.

A végjátékra egy hét múltán, február
15-én került sor. Az elõdöntõkbõl a
„Bástya sörözõ” és a „Szend SE” került
ki gyõztesen, így õk küzdhettek az elsõ
két helyezésért. Sportszerû, korrekt
mérkõzésen a rendes játékidõben nem
tudtak dönteni a csapatok, ezért hétmé-
teres rúgásokra került sor. Az idegek
küzdelmét aztán a bábolnaiak bírták
jobban, mely az elsõ helyezést hozta
számukra.

A harmadik-negyedik helyért a „Sur-
ranók Tata”, illetve a „Tûzoltók Komá-
rom” együttesei játszhattak, és itt sem
született döntés a játék során. A hetese-
ket a tataiak értékesítették jobban, ezért
õk állhattak fel a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára.

A rendezvény végén a kupákat Tö-
rök Sándor Bábolna Város Mûvelõdé-

si és Sportközpont vezetõje, valamint
Szilágyi Ágnes a rendezvény fõszerve-
zõje adta át. 

Jutalmazták a legjobb kapust - Oláh
József („Surranók Tata”), valamint a
gólkirályt - Cseh Nándor („Szend SE”).
Külön díjat ajánlott fel a Komárom-Esz-
tergom megyei Labdarúgó Szövetség a
Bábolna Ifi csapatának, akik nagy lelke-
sedéssel és elszántsággal küzdötték vé-
gig a csoportmérkõzéseket. 

A végsõ sorrend a következõképpen
alakult:

1. Bástya Sörözõ Bábolna
2. Szend SE
3. Surranók Tata
4. Tûzoltók Komárom 
5.  Haverok Ács
6.  Csak Tárkány
7.  IKR Bábolna
8.  BEFU Komárom
9.  Komáromi Ászok Komárno

10. Bábolna ifi

BÁBOLNAI FÓRUM
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A kupa gyõztese a Bástya Sörözõ Bábolna együttese

A második helyet a Szend SE együttese szerezte meg

A harmadik helyen a Surranók Tata végzett

A negyedik helyre a Tûzoltók Komárom került

2009. március 23. oldal
www.btv.huwww.btv.hu
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Cseh Nándor a ,,gólkirály’’ Oláh József a ,,legjobb kapus’’



Városunk sportcsarnokában rendezték a Komárom-Esztergom
megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt Téli Futsal Gyermekkupák
selejtezõinek, elõdöntõinek és döntõinek jelentõs számú mérkõzé-
sét. Az 1993-as korosztályban a BSE focistái is elõdöntõbe kerül-
tek, miután selejtezõ csoportjukból elsõ helyen jutottak tovább.
Külön szerencse volt, hogy február 7-én hazai pályán mérkõzhettek
komáromi, nyergesújfalui, esztergomi és környei együttesek ellen.

A folytatás már kevésbé sikerült, mint a kezdet, Nagy László
szakosztályvezetõ mégsem elégedetlen csapata szereplésével.
Amint azt lapunk számára elmondta, abban bízott, hogy egészen a
döntõig fognak menetelni, de ezt egy betegséghullám, illetve két já-
tékos iskolai országos futsal döntõn való részvétele meghiúsította.
Szûk kerettel volt kénytelen részt venni a gárda az elõdöntõn, ahol
kezdetben jól alakultak a dolgok. Komárom ellen 2:2-es döntetlent
játszottak, majd 2:1-re verték Nyergesújfalut (Zoltek SE). Aztán a
kevés cserelehetõség miatt elfáradtak a játékosok, és 1:0-ra kikap-

tak Környétõl, Esztergomtól pedig 2:0-ra, így a negyedik helyen fe-
jezték be az elõdöntõt. Az elsõ két helyezett Esztergom és Környe
csapatai jutottak a döntõbe, melyet aztán az esztergomiak meg is
nyertek.

24. oldal 2009. március
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Bábolna sportjára, azon belül a
labdarúgásra, sõt, továbblépve az
utánpótlás-nevelésre bõven ráfér az
anyagi és természetbeni támogatás.

Tavaly nyáron arról számolhattunk
be, hogy komplett sportfelszerelést
kaptak a BSE 16 éven aluli labdarú-
gói a Pannon Kapocs Alapítvány

gyûjtésének eredményeképpen.
Most a legeslegfiatalabbak, az ovi-
sok részesültek nagylelkû ajándék-
ban a Bernáth családnak köszönhe-
tõen, akik labdákat vásároltak a
sportegyesület lelkes és tehetséges
focistáinak.

Bernáth István úr lapunk szá-
mára elmondta, hogy unokája is
tagja az ovis focicsapatnak, és gyak-
ran elkíséri õt edzésekre, de akár
vidéki meccsekre is. Azt tapasztalta,
komoly gondot jelent például, hogy
nincs elegendõ labda. Mindehhez
tudni illik, hogy ezek a gyerekek
még nem tudnak felnõtt méretû
labdával játszani, hanem az életko-
ruknak megfelelõ sportszer szüksé-
ges számukra. Ezért Nagy László
edzõ megkeresését követõen úgy
gondolta családja többi tagjával
egyetértésben, hogy annyi labdával
lepik meg a gyermekeket, ahányan
tagjai az ovis csapatnak. 

A labdák átadására február 27-
én a sportcsarnokban került sor az

ovisok edzését megelõzõen. A gyer-
mekek örömmel vették birtokba a
stílszerûen sárga színû labdákat. 
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TÉLI  FUTSAL  GYERMEKKUPÁK
az  1993-aas  korosztály  elõdöntõje  Bábolnán

bábolnai  résztvevõkkel
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